Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правління

Сілов А.Д.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2013 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКЕ МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

22448445
вул.Князівська,15,кв.1, Одеса, Приморський,
Одеська область, 65029, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

048-777-95-48, 048-777-95-48
recpect@respectins.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Річна інформація
опублікована у

від 30.04.2014р. №82(1835) Газета "Відомості
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація http://www.respectins.com/
розміщена на власній
сторінці

(адреса сторінки)
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в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

30.04.2014
(дата)

24.04.2014
(дата)

1. Повне найменування

ІІІ. Основні відомості про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ
МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
А01 №380809
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
04.04.2007
4. Територія (область)
Одеська
5. Статутний капітал (грн)
7715000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
[2010]Інші види страхування, крім страхування життя
65.12
[2010]Перестрахування

65.20

[2010]Перестрахування

65.20

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), ПАТ "МАРФІН БАНК"
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
328168
3) поточний рахунок
26506261311
4) найменування банку (філії, відділення банку), ПАТ "МАРФІН БАНК"
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
328168
6) поточний рахунок
26507261311840
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
(дозволу)
видачі

1
2
3
4
особисте страхування від № 584116 серії 10.05.2011 Держфінпослуг
нещасних випадків на
АВ
транспорті

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
страхування наземного
транспорту (крім
залізничного)

№584112 серії
АВ

10.05.2011 Держфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
страхування майна (крім №584122 серії
залізничного, наземного АВ
повітряного, водного
транспорту (морського
внутрішнього та інших
видів водного
транспорту), вантажів та
багажу (вантажобагажу)

10.05.2011 Дерфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
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Дата
закінчення
дії
ліцензії
(дозволу)
5

1
страхування здоров'я на
випадок хвороби

2
№584119 серії
АВ

3
4
10.05.2011 Держфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
страхування відповідності №584114 серії 10.05.2011 Держфінпослуг
перед третіми особами АВ
(крім цивільної
відповідальності
власників наземного
транспорту,
відповідальності
влісників повітряного
транспорту,
відповідальності
власників водного
транспорту ( включаючи
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
страхування від нещасних №584120 серії
випадків
АВ

10.05.2011 Держфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
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5

1
2
страхування вантажів та №584121 серії
багажу ( вантажобагажу ) АВ

3
4
10.05.2011 Держфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
страхування фінансових
ризиків

№584123 серії
АВ

10.05.2011 Держфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
страхування від вогневих №584115 серії
ризиків та ризиків
АВ
стихійних явищ

10.05.2011 Держфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
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1
2
3
4
особисте страхування
№584117 серії 10.05.2011 Держфінпослуг
працівників відомчої
АВ
(крім тих , які працюють
в установах і
організаціях, що
фінансуються з
Державного бюджету
України) та сільської
пожежної охорони і
членів добровільних
пожежних дружин(
команд)
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
страхування
№584113 серії
відповідальності суб'єктів АВ
первезення небезпечних
вантажів на випадок
настання негативних
наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів

10.05.2011 Держфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
страх-ня цив. відп-сті
№584118 серії 10.05.2011 Держфінпослуг
суб'єктів госп-ня за
АВ
шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та
аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки,
вкл.
Пожежовибухонебезп.об'є
кти та об'єкти, госп.
діяльність яких може
призвести до аварій
еколог.та санітОпис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
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5

1
Страхування предмета
іпотеки від ризиків
випадкового
знищення,випадкового
пошкодження або
псування

2
№584776 серії
АВ

3
4
01.08.2011 Держфінпослуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
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5

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

1

д/н

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

2
Уповноважене
рейтингове агентство

Дата визначення
або поновлення
рейтингової
оцінки емітента
або цінних
паперів емітента

3
Визначення
рейтингової
оцінки емітента
01.01.1900
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Рівень кредитного рейтингу емітента
або цінних паперів емітента

д/н

4

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
належать
учасника
засновника
засновнику та/або
та/або
учаснику (від
загальної кількості)
учасника
АТЗТ АСКО "Аскомедсервис"

13550765

Щорса,29, Київ, Одеська область, 01023,
Україна

0,25920000000

ТОВ КУА "Юг-інвест" пайового
закритого недиверсифікованого
венчурного інвестиц.
"Індустріальний"

33658226

Одарія,1, Одеса, Одеська область, 65003,
Україна

68,83150000000

ТОК КУА "Юг-інвест" пайового
закритого недиверсифікованого
венчурного фонду "Житловий"

33658226

Одарія,1, Одеса, Одеська область, д/н,
Україна

3,22240000000

Одеський міський виконавчий
комітет

04056919

Думська площа, Одеса, Одеська область,
65004, Україна

0,51850000000

ТОВ "Паралелі"

24535361

Миколаївська дорога,144, Одеса, Одеська
область, 65013, Україна

0,00900000000
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Номінальний утримувач АБ
"Південний"

20953547

Сабанський провулок,2, Одеса, Одеська
область, 65014, Україна

0,05170000000

ТОВ "Агрофірма
"Агроснабтрейдінг"

30622113

Одеська,4, Овідіополь, Одеська область,
67800, Україна

4,39410000000

ТОВ "Укрмашекспорт"

31207151

1 травня,3,к.609, Іллічівськ, Одеська область,
68001, Україна

8,76040000000

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Фізичні особи-829

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

13,95320000000
Усього: 100,00000000000
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

юридична особа ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг"

4) рік народження**
5) освіта**

0
д/н

д/н, 3062211301.01.1900, д/н

6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н
8) дата обрання та термін, на який 11.04.2011 3 роки
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

юридична особа ТОВ "Укрмашекспорт"

4) рік народження**
5) освіта**

0
д/н

д/н, 3120715101.01.1900, д/н

6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н
8) дата обрання та термін, на який 11.04.2011 3 роки
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
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1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

юридична особа ТОВ "КУА "Юг-інвест" ПЗНВІФ
"Житловий"

4) рік народження**
5) освіта**

0
д/н

д/н, 3365822601.01.1900, д/н

6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н
8) дата обрання та термін, на який 11.04.2011 3 роки
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1969
вища

Сілов Анатолій Дмитрович

КЕ, 898818, 22.12.1997, Суворовським РО ОМУ УМВС
України в Одеській області

6) стаж керівної роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: заступник голови правління
СК "Едем"
8) дата обрання та термін, на який 26.12.2011 3 роки
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
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1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1959
вища

Пруднікова Маргарита Павлівна

КЕ, 624250, 09.04.1997, Ленінським РВ УМВС України в
Одеській області

6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: інженер-хімік ЧП "Квінта"
8) дата обрання та термін, на який 26.12.2011 3 роки
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1982
вища

Луцко Інна Валентинівна

СН, 929397, 23.10.1998, Залізничним РУ ГУ МВС України в
м.Києві

6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АКИБ "Укрсиббанк"
8) дата обрання та термін, на який 26.12.2011 3 роки
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
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1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

юридична особа ТОВ "КУА "Юг-інвест" ПЗНВІФ
"Індустріальний"

4) рік народження**
5) освіта**

0
д/н

д/н, 3365822601.01.1900, д/н

6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н
8) дата обрання та термін, на який 11.04.2011 3 роки
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

юридична особа ТОВ "Паралелі"

4) рік народження**
5) освіта**

0
д/н

д/н, 2453536101.01.1900, д/н

6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н
8) дата обрання та термін, на який 11.04.2011 3 роки
обрано
9) опис: д/н
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1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1982
вища

Лунга Олена Миколаївна

КМ, 414330, 09.09.2006, Суворовським РО ОГУ УМВС Укр.
В Одес. Обл

6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АКИБ "Укрсиббанк"
8) дата обрання та термін, на який 26.12.2011 3 роки
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1968
вища

Буркінський Ігор Борисович

КЕ, 714152, 01.07.2007, Жовтневим РВ УМВС Укр. В
Одес.обл.

6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор ТОВ "ПЗРГ
"Одесагаз"
8) дата обрання та термін, на який 11.04.2011 3 роки
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

2013 р.

© SMA

22448445

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1940
вища

Шешуріхіна Ільгіза Гусманівна

КЕ, 502436, 15.01.1997, Ленінським РВ УМВС України в
Одеській області

6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПЗРГ "Одесагаз"
8) дата обрання та термін, на який 11.04.2011 3 роки
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) д/н.Попередні посади: д/н
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної
батькові фізичної
(серія, номер, дата видачі,
акцій
кількості
особи або повне
орган, який видав)* або код за
(шт.)
акцій (у
найменування
ЄДРПОУ юридичної особи
відсотках)
юридичної особи

1

2

3

Голова Наглядової ради фізична особа
Буркінський Ігор
Борисович

КЕ, 714152, 01.07.2007, Жовтневим
РВ УМВС Укр. В Одес.обл.

Член Ревізійної комісії фізична особа
Шешуріхіна Ільгіза
Гусманівна

КЕ, 502436, 15.01.1997, Ленінським
РВ УМВС України в Одеській
області

Усього:
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4

прості
іменні

Кількість за видами акцій

прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

3

0,00040000000

5

6

7

8

9

1

0,00010000000

1

0

0

0

4

0,00050000000

4

0

0

0

3

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної Код за
Місцезнаходження
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
особи
ЄДРПОУ
акцій (шт.) загальної
прості
прості на привілейо- привілейокількості
іменні
пред'явника вані іменні
вані на
акцій (%)
пред'явника

ТОВ "КУА "Юг-інвест"
ПЗНВІФ "Індустріальний"

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
д/н

33658226 газовий провулок,4, Одеса, Одеська область,
65003, Україна

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Усього:
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5310350

68,8315

Кількість
Від
акцій (шт.) загальної
кількості
акцій (%)

5310350

прості
іменні

0

0

0

5310350

68,8315

5310350

0

0

0

Кількість за видами акцій

прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника
0

0

0

0

0

0

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за простими
акціями

За результатами періоду, що
передував звітному

за
за простими
привілейоваакціями
ними акціями

за
привілейованими акціями

0
400
0
400
Сума нарахованих дивідендів, грн
0
0,1
0
0,1
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн
0
400
0
400
Сума виплачених дивідендів, грн
01.01.1900
27.01.2014
01.01.1900
29.03.2013
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
01.01.1900
31.05.2014
01.01.1900
16.05.2013
Дата виплати дивідендів
Опис: Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях (за звітний період): н/д

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по привілейованих акціях (за звітний період): н/д
Дата початку виплати дивідендів (за звітний період): 01.05.13
Дата закінчення виплати дивідендів: 31.05.13
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної ПАТ "Національний депозитарій Украіни"
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

233

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30370711
Б.Грінченка,3, Київ, Київська область, 01001, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АВ №189650
ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

19.09.2006

044-377-70-16
044-377-72-69
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис: На загальних зборах акціонерів 31.08.10р. прийнято рішення про обрання
депозітарию,який буде обслуговувати випуски акцій -ВАТ "Національний депозитарій Украіни",з
яким був укладений Договір про обслуговування емісії цінних паперів №Е-1645 від 04.10.10.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

АБ "Південний"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

20953647
Краснова,6/1, Одеса, Одеська область, 65059, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АВ №507084
ДКЦПРФ

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

03.12.2009

0482344675
0482344675
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть зберiгача
Опис: ТОВ "Південна реєстраційна компанія" передано, а АБ "Південний" прийнято реестр
власників простих іменних,привілейованних іменних акцій ВАТ "ОМСТ"РЕСПЕКТ" згідно актів
прийому-передачі від 26.11.10р.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

ТОВ "АФ "Аналитик-Аспект"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

34252778
вул.Космонавтів,б.36,оф.413, Одеса
оде
Одеса, Малиновський, Одеська область, 65078, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис: д/н
2013 р.
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АПУ
14.07.2010
048-728-26-18
048-728-26-18
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

22448445

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

АТЗТ "АСТ"Аско-Медсервис"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

13550765
Горького,122, Київ, Київська область, 03150, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АБ 100286

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Держфінпослуг
26.08.2005
0442474070
0442474070
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: д/н
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1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

01.01.1900 д/н

2

3

д/н

11. Відомості про цінні папери емітента
Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
д/н

4

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

5

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: н/д
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: н/д
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: н/д
Мета додаткової емісії: н/д
Спосіб розміщення: н/д
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6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна іменні
іменна

7

0,00

8
0

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)
9

0,00

10
0

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
N
Дата
Кількість
Дата
Номер
Найменування органу, що Частка від
з/п зарахування акцій, що реєстрації свідоцтва зареєстрував випуск акцій,
статутакцій на
викуплено
випуску
про
що викуплено
ного
рахунок
(шт.)
акцій, що реєстрацію
капіталу (у
емітента
викуплено
випуску
відсотках)
акцій, що
викуплено
1
1

2

3

01.01.1900

0

4

01.01.1900 д/н

Опис: д/н
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5

д/н

6

7
0

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО
«РЕСПЕКТ» (ВАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ») змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ») 13 квітня 2011р. у зв’язку з приведення діяльності відповідно до Закону України «Про
акціонерні товариства».
Інформація про організаційну структуру емітента
д/н
Інформація про чисельність працівників
17 осіб

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
д/н

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
д/н
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
відсутні

Опис обраної облікової політики
До складу основних засобів Страхова компанія відносить основні засоби, вартість придбання яких
перевищує 2500 гривень та термін використання складає понад 1 року, У разі якщо вартість
матеріального активу нижче порогу суттєвості (Страховою компаніею встановило поріг суттєвості в
розмірі 2500,00 гривень), то такі активи підлягають списанню на витрати звітного періоду.
Придбані основні засоби первісно оцінюються і відображаються Страховою компанією в бухгалтерському
обліку за первісною вартістю (в суму придбаних основних засобів включається ціна придбання,
держмито, митний збір, витрати на доставку та розвантаження, витрати на установку та інші витрати, що
безпосередньо пов’язані з цією операцією).
При нарахуванні амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод.
Довгострокові фінансові інвестиції компанії спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати
на проведення операції. Справедливою вартістю при первісному визнанні є, як правило, ціна операції.
Після первісного визнання довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Придбані нематеріальні активи зараховуються Страховою компанією на баланс за первісною вартістю, яка
складається із фактичних витрат на придбання і доведення їх до стану, придатного для використання за
призначенням. При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод.
Оцінка виробничих запасів на звітну дату здійснюється за меншою з таких величин: собівартості і чистої
вартості реалізації.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
страхові послуги
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Прибдання автомобіля в 2010 р.вартістю-246,9 тис.грн.
Придбання акцій в 2012 р. на суму 28100,0 тис. грн.
Відчудження автомобіля в 2013 р.вартістю-90,0 тис.грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами
д/н
Інформація про основні засоби емітента
Первісна вартість основних засобів-259,0 тис. грн.
Знос-171,0 тис. грн.
2013 р.
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Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
д/н

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Штраф зг. постанови Нацкомфінпослуг № 94/17-4-20ФМ в_д 25.07.13-3400,00 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Страхова компанія здійснює управління капіталом з метою забезпечення продовження діяльності
Страхової компанії, максимізуючи прибуток акціонерів, шляхом оптимізації співвідношення запозичених
коштів і власного капіталу, зменшуючи риночні ризики та ризики ліквідності, які впливають на загрозу
подальшої діяльності
Структура капіталу Страхової компанії представлена капіталом, який включає акціонерний капітал,
резерви і нерозподілений прибуток, інформація про які розкривається в звіті про зміни в капіталі
В 2013 році стали більш якісними загальні показники діяльності компанії : намітилось зростання ділової
активності та рентабельності, покращились показники фінансової стійкості та ліквідності підприємства, ,
тому, реальна загроза припинення діяльності страхового товариства дуже незначна. Страхове товариство
має достатньо високі фінансово-економічні показники, які свідчать про його абсолютну ліквідність,
платоспроможність та достатньо ділової активності підприємства.
Показники страхової діяльності ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» в цілому достатні та свідчать, що на даний
момент відсутні серйозні проблеми. Але при збереженні існуючих тенденцій (значної залежність від
перестрахування), положення страхового товариства може стати нестабільним.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
д/н
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
д/н
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
д/н

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи
д/н
Інша інформація
д/н
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн)
(тис.грн)
(тис.грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
157,6
88
0
0
157,6
88
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
4,6
2
0
0
4,6
2
транспортні засоби
149,5
82,5
0
0
149,5
82,5
інші
3,5
3,5
0
0
3,5
3,5
2.Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
157,6
88
0
0
157,6
88
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
група 4-Машини та обладнання-не менш 5 років,
група 5-транспортні засоби-не менш 5 років,
група 6-інструменти та прилади-не мпенш 4 років,
Первісна вартість основних засобів: на кінець звітного періоду -346,4 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів: 54,51%
Ступінь використання основних засобів: 100%
Сума нарахованого зносу: 188,8 тис. грн.
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: дооцінкою автомобілю на 25,8 тис. грн.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:немає обмежень.

2013 р.
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3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "МАРФІН БАНК",кредитний договір
28865/OF від 03.04.12р.
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
д/н

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
д/н

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Опис: д/н

2013 р.
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Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
5500

29.12.2013

5500

13,5

03.01.2014

X
X

0
0

X
X

X
X

01.01.1900

0

0

01.01.1900

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

01.01.1900

0

X

01.01.1900

X
X
X
X

1312,3
0
997,2
7809,5

X
X
X
X

X
X
X
X

X

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N Основний
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
з/п
вид
продукції
у
у грошовій у відсотках у натуральній у грошовій у відсотках
натуральній
формі
до всієї
формі
формі
до всієї
формі
(тис. грн) виробленої (фізична
(тис. грн)
реалізо(фізична
продукції
од. вим.)
ваної
од. вим.)
продукції
1
1

д/н

2013 р.
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5
0

д/н

6

7
0

8
0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
Склад витрат
з/п

1

2

1 д/н

2013 р.
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Відсоток від
загальної
собівартості
реалізованої
продукції
(у відсотках)
3
0

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду

Дата
Дата оприлюднення
виникнення
Повідомлення
події
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

1

2

Вид інформації

3

15.03.2013

18.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

04.11.2013

04.11.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2013 р.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2013
1
2
2012
1
3
2011
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
Внесення змін та затвердження нової редакції статуту

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть)
д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
д/н

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
2013 р.
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Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ні

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" в
аудитора - фізичної особи - підприємця) вигляді ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

21026423
Фактична адреса: м. Одеса, пр-т. Адміральський, 33 – а, оф. 210
Юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.

240/5 03.11.2011
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата , ,
видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного комплекту річної фінансової звітності
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
станом на кінець дня 31 грудня 2013 року
м. Одеса
Адресат:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ;
УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ ТА АКЦІОНЕРИ ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
Можливі користувачі:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ;
УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ ТА АКЦІОНЕРИ ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ».
Поширення та використання цього звіту не обмежені.
1.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
1.1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ:
Повна назваПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО
«РЕСПЕКТ»
Скорочена назваПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
Організаційно-правова форма230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код22448445
Юридична адреса65029, м.Одеса, вул. Князівська буд 15 кв.1
Фактичне місцезнаходження65029, м.Одеса, вул. Князівська буд 15 кв.1
Дата держреєстрації04.04.2007р.
Місце проведення держреєстраціїВиконавчий комітет Одеської міськради
Реєстраційний номер100053401
Дата та причина перереєстрації13.04.2011р. Зміна найменування юридичної особи
№ свідоцтва про держреєстраціюСерія А01 № 380809
Основні види діяльності (згідно Статутних документів)Надання страхових послуг
КВЕД65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
65.20 Перестрахування
2013 р.
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Чисельність робітниківШтатних робітників - 16
Поточні рахунки- № 26506261311 в ПАТ «МАРФІН БАНК» м. Одеса МФО 328168
Номера, серії, дати видачі та стро-ки дії ліцензій та дозволів, виданих НКДРРФПНліцензія серії АВ № 584119 згідно з
рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. у формі добровільного страхування на: страху-вання здоров'я на випадок
хвороби з 10.05.2007 р. - безстро-ково
ліцензія серії АВ № 584112 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. в формі добровільного страхування на:
страху-вання наземного транспорту (крім залізничного) з 10.05.2007 р. - безстроково
ліцензія серії АВ № 584114 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. в формі добровільного страхування на:
страху-вання відповідальності перед третіми особами (крім громад-ської відповідальності власників наземного
транспорту, від-повідальності власників повітряного транспорту, відповіда-льності власників водного транспорту
(включаючи відпові-дальність перевізників) з 10.05.2007 р. - безстроково
ліцензія серії АВ № 584115 згідно з рішенням №1303-пл від 10.05.2011 р. в формі добровільного страхування:
страхуван-ня від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ з 10.05.2007 р. - безстроково
ліцензія серії АВ № 584123 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. в формі добровільного страхування:
страхуван-ня фінансових ризиків з 10.05.2007 р. - безстроково
ліцензія серії АВ № 584118 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. в формі добровільного страхування
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на
об’єктах під-вищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на
яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру з 10.05.2007 р. - безстроково
ліцензія серії АВ № 584120 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. в формі добровільного страхування від
нещас-них випадків з 10.05.2007 р. - безстроково
ліцензія серії АВ № 584117 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. в формі добровільного страхування на:
особис-те страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) з
14.06.2007 р. - безстроково
ліцензія серії АВ № 584116 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. в формі добровільного страхування на:
особис-те страхування від нещасних випадків на транспорті з 14.06.2007 р. - безстроково
ліцензія серії АВ № 584113 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р. в формі обов’язкового страхування:
страхуван-ня відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних ван-тажів на випадок настання негативних наслідків
при переве-зенні небезпечних вантажів з 10.05.2007р. - безстроково
Номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установиСерія СТ № 491
реєстраційний номер 11101964 від 28.04.2007 р.
Структурні підрозділивідсутні
Електронна адресаrespect@respectins.com
Телефон, факс(0482) 777-95-48;712-31-98
Відокремлених підрозділів (філій та відділень) протягом 2013 року ПАТ «ОМСТ «РЕС-ПЕКТ» не створювало.
Відповідальними особами за ведення фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОМСТ «РЕ-СПЕКТ» протягом
періоду, що перевірявся були:
Керівник: Силов Анатолій Дмитрович (з 01.12.2003 призначено відповідно до протоколу позачергових загальних
зборів №23 від 29.09.2003 р., наказ № 42 від 01.12.2003 р),
Головний бухгалтер – Счастлівцева Ольга Павловна (призначена на посаду головного бух-галтера відповідно до
наказу №18-ОК від 21.04.2018 р., а з 19.12.2013 року працює за сумісницт-вом, згідно наказу № 60-ОК від
19.12.2013р.).
Головний бухгалтер – Мандрик Надія Миколаївна (призначена на посаду головного бухгал-тера згідно строкового
договору на термін декретної відпуски відповідно до наказу №6-ОК від 04.11.2013 р.)
1.2.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВІРКУ
1.2.1. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 53 від 15 січня 2014 р.
1.2.2. Період, яким охоплено проведення аудиту: ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» проведено за період з 01 січня 2013 року
по 31 грудня 2013 року.
1.2.3. Дата початку та дата закінчення аудиту: ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» заключило договір на здійснення аудиту
звітності та перевірялося аудиторами з 15 січня 2014 року по 18 квітня 2014 року.
1.2.4. Опис перевіреної фінансової інформації: Перевірку щодо підтвердження достовірності, повноти і відповідності
чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтер-ського обліку й фінансової звітності проведено
на основі даних балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, звіту про фінансові результати
(звіту про сукупний дохід) за 2013 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, звіту про
власний капітал за 2013 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік, а також річних звітних даних про
фінансову діяльність страховика за 2013 рік, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Крім того для перевірки згідно переліку були представлені установчі
та реєстраційні документи, повний комплект фі-нансової звітності за 2013 рiк, внутрішні положення Страхової
компанії, дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2013 рiк,
аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi 2013 рік, наказ про облікову політику на това-ристві,
посадові інструкції, вибірково – первинні документи.
2013 р.
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2.ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ
МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (надалі – ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»), які додаються та
які складають повний комплект річної фінансової звіт-ності страхової компанії, а саме: баланс (звіт про фінансовий
стан) станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік, звіт про рух
грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, звіт про власний капітал за 2013 рік, примітки до річної фінансової
звітності за 2013 рік, а також річні звітні дані страховика за 2013 рік, у складі: Загальні відомості, Реквізити,
Пояснювальна записка звітних даних страховика, Звіт про доходи та витрати страховика, Показники діяльності із
страхування життя, Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя,
Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, Показники діяльності з видів обов’язкового страхування,
Пояснення щодо операцій перестрахування, Умови забезпечення платоспроможності страховика, Розрахунок резервів
незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду,
Пояснення щодо припинення договорів страхування, Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах
страховика, Декларація 1, Декларація 2, Філії , складених у відповідності до вимог Порядку складання звітних даних
страховиків, що надаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг згідно розпорядження Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 зі змінами та доповненнями.
Згідно спільного листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики
України від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»»
обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. і в 2012 році надавалась попередня фінансова звітність, а перша
фінансова звіт-ність за МСФЗ надається за 2013, в якій наводиться Фінансова звітність ПАТ «ОМСТ«РЕСПЕКТ»,
складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з
Міжнародних стандартів фінансової звітності яка є концептуальною основою загального призначення та достовірного
подання.
Мета аудиторської перевірки - підтвердження що фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію
про фінансовий стан компанії,її фінансові результати та рух коштів за рік що закінчився 31.12.2013р.. Страховою
компанією прийняті всі стандарти, що опубліковані та вступили до дії для звітних періодів, що починаються з 1 січня
2013 року та раніше.
2.2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення
цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не
містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір і застосування відповідної облікової політики,
а також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах
2.3. Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі ре-зультатів проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних станда-ртів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансові звіти не містять суттє-вих викривлень.
Аудит включає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у
фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків
суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутріш-нього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обста-винам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та загального представ-лення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської
думки.
2.4. Підстави для висловлення умовно–позитивної думки щодо фінансової звітності
Страхова компанія в 2013 році не здійснювала переоцінку необоротних активів, а в 2013 році ні здійснювало
дисконтування грошових потоків, та переоцінку інших необоротних акти-вів станом на 31 грудня 2013 року, як того
вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО 36). На нашу
думку, існують ознаки того, що такі необоротні активи могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного
впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення на звіт про сукупні доходи та витрати
Страхової компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного
періоду містить застереження у зв'язку з можливим впли-вом даних обставин на порівнянність показників поточного і
минулого року.
2.5. Умовно–позитивна думка щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ»
2013 р.
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На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Пі-дстава для висловлення
умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності», фінансова звіт-ність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРА-ХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» станом на 31.12.2013 р. та
за рік, що закінчився на зазначе-ну дату, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії,
станом на 31 грудня 2013 року, її фінансові результати та рух грошових коштів, за рік що закінчився на зазначену
дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
3. Висновок (Звіт) щодо вимог Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
В ході аудиту проведено оцінку загального представлення фінансової звітності – фінансо-ва звітність не містить
суттєвих викривлень. Загальна сума помилок, що виявлені аудитором, не є суттєвою.
Відповідно до вимог стандарт МСА «Суттєвість при плануванні та проведенні аудита», аудитор вважає, що
ймовірність помилки, що не було виявлено, разом зі знайденими може пе-ревищити розмір суттєвості, тобто межу, за
якою користувачі попередньої фінансової звітності приймають неадекватні їй висновки, є суттєвою (не більше 45%).Проаналізовано доцільність застосування тих або інших методів оцінки активів та власного капіталу, здійснених
управлінським персоналом.
В ході проведення аудиторських процедур було встановлено, що в фінансовій звітності достовірно, згідно з вимогами
відображено МСФЗ:
3.1. Розкриття інформації за видами активів
3.1.1. Облік необоротних активів
Станом на 31.12.2013 р. загальна сума необоротних активів, відображених у балансі Стра-хової компанії становить
25653 тис. грн., в загальній вартості активів їх частка складає 24,32%, з них основних засобів 0,34%, нематеріальні
активи - 0,82%, довгострокова дебіторська заборгованість – 2,58 %, інші фінансові інвестиції -95,87%, та відстрочені
податкові активі - 0,38 % .
Бухгалтерський облік нематеріальних активів, основних засобів та їх зносу здійснювався згідно з МСБО 16 «Основні
засоби», а нематеріальних активів - МСБО 38 «Нематеріальні ак-тиви».
Довгострокові фінансові інвестиції - найбільш питома стаття необоротних активів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» і в
сумовому виражені складає на кінець 2013 року 24594 тис. грн., які представлені корпоративними правами тих
підприємств, стосовно яких страхова компанія не має будь-якого контролю і не може чинити значного впливу на їх
діяльність. Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» включають інвестиції як пов'язаним, так і
непо-в'язаним сторонам, які підприємство має намір утримувати протягом невизначеного періоду і які можуть бути
продані в залежності від вимог ліквідності або цін на акції. Довгострокові фі-нансові інвестиції компанії спочатку
визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операцій. Справедливою вартістю при первісному
визнанні є, як правило, ціна опе-рації. Після первісного визнання довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за
справедли-вою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Страхова компанія підтвер-джує
свідчення справедливої вартості ціною котирування на активному ринку. Ті інвестиції, які не мають ринкової ціни
котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити, оцінюються за первісною
вартістю. Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» не обліковуються за методом участі в
капіталі, оскільки не є інвестиціями в асоційовані, спільні або дочірні компанії. В 2013 році дивіденди, відсотки та
інші доходи від фінансових інвестицій не отримувались, знецінення інвестицій не відбувалось.
В 2013 році первісна вартість основних засобів склала 259 тис. грн., знос 171 тис. грн., та-ким чином залишкова
вартість склала 88 тис. грн. До складу основних засобів Страхова компа-нія відносить основні засоби, вартість
придбання яких перевищує 2500 гривень та термін ви-користання яких складає понад 1 року. У разі якщо вартість
матеріального активу нижче порогу суттєвості (Страховою компанією встановило поріг суттєвості в розмірі 2500,00
гривень), то такі активи списуються на витрати періоду. Будівлі компанії які здаються в оренду віднесено компанією
до складу інвестиційної нерухомості. Амортизація в 2013 році нараховувалась пря-молінійним методом та склала 41
тис.грн.
Групи основних засобівНа 01.01.2013 р.На 31.12.2013 р.
Первісна вартістьЗносПервісна вартістьЗнос
- машини та обладнання6297
- транспортні засоби337187247164
- інші основні засоби3030
Разом:346189259171
Структура основних засобів в 2013 році є наступною:
У балансі Страхової компанії на кінець 2013 року нематеріальні активи значаться у сумі 210 тис. грн. по залишковій
вартості і 215 тис. по первісної вартості, що відповідає даним бух-галтерського обліку. Руху нематеріальних активів
протягом звітного року не відбувалось.
У 2013 році довгострокова дебіторська заборгованість виключно складалась із векселів отриманих у сумі 663 тис.
грн. У ході трансформації у 2012 році було здійснено дисконтуван-ня грошових потоків по цим векселям. Але в
порушення вимог МФСЗ в 2013 році дисконтування грошових потоків по цим векселям не здійснювалось.
Станом на 31.12.13 р. відстрочені податкові активи з податку на прибуток склали 98 тис. грн.
3.1.2. Облік оборотних активів
Оборотні активи складають 75,68% валюти балансу. Склад оборотних активів Страхової компанії розподілився
2013 р.
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наступним образом:
- дебіторська заборгованість за товари роботи та послуги склала 3,6 % оборотних активів, що в сумовому виражені
дорівнює по чистій реалізаційній вартості - 1191 тис. грн., з урахуванням резерву сумнівних боргів у сумі 496 тис.
грн.,
- поточна заборгованість з розрахунків з бюджетом склала 0,86% оборотних активів, що в сумо-вому виражені
дорівнює 690 тис. грн.;
- інша поточна заборгованість склала 0,84% оборотних активів, що в сумовому виражені дорів-нюється 669 тис. грн.;
- одна з найбільш значних статей оборотних активів – поточні інвестиції - 35,20%, в сумовому виражені дорівнює
28100 тис. грн., та яка складається виключно із цінних паперів придбаних для реалізації.;
- грошові кошти складають 14,30% оборотних активів, що в сумовому виражені дорівнює 11416 тис.грн., та
складаються із грошових коштів у касі підприємства у сумі 0,00 і на рахунка компа-нії в сумі 11416 тис. грн. у тому
числі в національні валюті 10876,5 тис. грн. (в іноземні валюті 539,5 грн.)
На думку аудитора, за виключенням, того що не здійснювалось нарахування амортизації та переоцінка необоротних
активів , розкриття інформації за видами активів подано у фінан-совій звітності достовірно, в усіх суттєвих аспектах
відповідно МСФЗ.
3.2. Облік забезпечень майбутніх виплат та платежів
Забезпечень майбутніх виплат та платежів складають 38,33 % валюти балансу. 100% за-безпечень є технічні резерви
страховика, які складають 40431 тис. грн. (з них резерв незаробле-них премій 39960 тис. грн., інші резерви 471
тис.грн.) в них сума перестраховиків в страхових резервах складає 37770 тис.грн.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами забезпечень майбутніх виплат та платежів, подано у фінансовій
звітності достовірно, в усіх суттєвих аспектах відповідно до встановлених вимог МСФЗ.
3.3. Розкриття інформації про зобов’язання
У 2013 року у Страхової компанії довгострокових зобов’язань не було. Поточні зо-бов’язання складають 6,56 %
валюти балансу.
Розрахунки з заробітної плати, із підзвітними особами, з постачальниками, з бюджетом і позабюджетними фондами
здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
Станом на 31.12.2013 рік Страховою компанією була проведена інвентаризація кредитор-ської заборгованості.
Простроченої заборгованості постачальникам немає. Заборгованість по заробітній платі дорівнює заборгованості за
останній місяць звітного року. Заборгованість зі страхування поточна.
Склад поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2013 р. наведений нижче у таблиці:
Склад кредиторської заборгованостіСума, тис. грн.
Розрахунки за товари, роботи, послуги11
Короткострокові кредити банків5500
Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів15
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом0
Поточні зобов’язання за учасниками360
Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці0
Інші поточні зобов’язання993
Разом:6879
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано у фінансовій звітності компанії достовірно в
усіх суттєвих аспектах відповідно до встановлених вимог МСФЗ.
3.4. Розкриття інформації про власний капітал
Власний капітал товариства складається з:
№НайменуванняКіль-кість акцій% в ста-тутному капіталіНоміналь-на вартість пакетуФактично сплачено
1ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг»339004,3941339000,00339000,00
2ТОВ «Укрмашекспорт»675868,7604675860,00675860,00
3ПАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»20000,259220000,0020000,00
4ТОВ КУА «Юг-Інвест» ПЗНВІФ «Індустріа-льний»53103568,83155310350,005310350,00
5ТОВ КУА «Юг-Інвест» ПЗНВІФ «Житловий»248613,2224248610,0024861,00
6ТОВ «Паралелі»4690,00904690,004690,00
7Одеський міський виконавчий комітет40000,518540000,0040000,00
8847- фізичні особи10767413,95321076740,001076740,00
9Номінальний утримувач - АБ «Південный»700,0517700,00700,00
Разом771500
100
7715000
7715000
- Статутного капіталу. На 01.01.2013 рік статутний капітал товариства було сформова-но повністю в розмірі 7 715
000 грн. Протягом періоду, що перевірявся, зміни до статутного капіталу не вносились. Статутний капітал товариства
розподілено між учасниками придбаних простих іменних та привілейованих акцій номінальною вартістю 10 грн. за 1
2013 р.
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штуку, наступним чином:
Таким чином, акціонерами, що володіють понад 5% акцій є два підприємства:
- ТОВ КУА «Юг - Інвест» ПЗНВІФ «Індустріальний» ОКПО 33658226, що володіє 531035 шт. простих іменних акцій
на суму 5310350,00 грн., що відповідає 68,8315% статутного капіталу;
- ТОВ «Укрмашекспорт» ОКПО 31207151, що володіє 67586 шт. простих іменних акцій на суму 675860,00 грн., що
відповідає 8,7604 статутного капіталу.
13.04.2011 року Відкрите Акціонерне Товариство «Одеське Муніципальне Страхове Това-риство« РЕСПЕКТ» було
реорганізовано у Публічне Акціонерне Товариство «Одеське Муніци-пальне Страхове Товариство «РЕСПЕКТ»,
відповідно до Закону України «Про акціонерні това-риство» від 17 вересня 2008 р. N 514-VI. Товариству були видані
свідоцтва про реєстрацію емі-тента 820/1/10 від 23.03.2011 - на привілейовані акції та 819/1/10 від 23.05.2011 - на
прості іменні акції. ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» створено згідно зі ст. 2 Закону України «Про страху-вання» та на
момент створення Статутний капітал відповідав вимогам цього закону, статутним документам та вимогам Цивільного
та Господарського кодексів України. Згідно ст. 30 Закону України «Про страхування» мінімальний розмір статутного
фонду страховика 1 млн. євро (що за обмінним валютним курсом України на момент створення менше ніж
Статутний фонд стра-хової компанії – 7715 тис. грн.)
- Резервного капіталу, який складає в сумі 31754 тис. грн. та достовірно відображений за даними фінансової
звітності. При цьому в 2013 році частка прибутку в сумі 13110 грн. була направлена на формування резервного
капіталу.
- Додаткового капіталу, який протягом 2013 року не змінювався та станом на кінець дня 31.12.2013 склав 26 тис. грн.
- Нерозподіленого прибутку товариства у сумі 18635 тис. грн. В 2013 році ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» було одержано
прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 18539 тис. грн., що підтверджується первинними
документами та даними бухгалтерського обліку. В звіт-ності достовірно відображено нерозподілений прибуток на
31.12.2013 року, який склав 18635 тис. грн.
Викуп власних акцій протягом року Товариством не проводилося.
На думку аудитора розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в усіх суттєвих аспектах
відповідає вимогам МСФЗ.
3.5. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку).
Інформацію щодо обсягу прибутку розкрито Страховою компанією у Звіті про фінансові результати. Бухгалтерський
облік доходів акціонерного товариства здійснювався відповідно вимог МСФЗ.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та відстроченого по-датку і визнаються у складі
фінансового результату. Поточний податок - це сума, яку, як очіку-ється, потрібно буде сплатити або відшкодувати у
податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного або попередніх періодів. Ведення
податкового обліку у 2013 році здійснювалось:
− по поточному податку на прибуток – на підставі «Податкового кодексу України» від 02.12.2010р. №2755-VI (далі –
Податковий Кодекс) з урахуванням особливостей ¬ оподаткування прибутку страховиків
− по відстроченому податку на прибуток - МСФЗ (IFRS) 12 «Податок на прибуток», з вра-хуванням норм
Податкового Кодексу України.
Сума виручки з надання послуг та реалізації готової продукції склала 86 969 тис.грн. Су-ма податку на додану
вартість від реалізації послуг склала 0,00 тис. грн., Чистий дохід від реа-лізації 21 866 тис. грн., собівартість
реалізованої готової продукції та товарів – 757 тис.грн., збитки за страховими виплатами складають 1380 тис.грн.
Валовий прибуток від реалізації скла-дає 19729 тис. грн., фінансовий результат від операційної діяльності – прибуток
до оподатку-вання фактично склав 18793 тис.грн., а після оподаткування результати відображено у сумі 18539 тис.
грн.
Склад інших доходів Страхової компанії за період, що перевіряється:
Найменування показникаСума, тис. Грн.
Інші операційні доходи:52
Доход від списання кредиторської заборгованості1
Доход від реалізації іноземної валюти28
Інші операційні доходи23
Інші фінансові доходи (% по депозитам)557
Інші доходи:32
Доход від операційної оренди активів0
Доход від реалізації необоротних активів32
Доход від не операційною курсової різниці0
Інші доходи від звичайної діяльності 0
Операційні витрати Страхової компанії у періоді, що перевіряється, склали
3246 тис. грн. Структура елементів операційних витрат та їхня частка має наступний вигляд:
НайменуванняСума, тис. грн.Частка, % за період
Матеріальні витрати993,05
Витрати на оплату праці54416,76
2013 р.
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Відрахування на соціальні заходи2006,16
Амортизація411,26
Інші операційні витрати236272,77
РАЗОМ:3246100
Розшифровка інших операційних та інших витрат товариства за 2013 р., які відображені в рядках 090, 140 та 160 Ф.2
«Звіт про фінансові результати»:
Найменування показникаСума тис. грн.
Сумнівні та безнадійні борги0
Штрафи, пені, неустойки4,1
Витрати від операційної курсової різниці0
собівартість іноземної валюти27,7
Інші операційні витрати (формування резервів податки та другі обов’язкові платежі крім податку на прибуток)484,2
Разом інші операційні витрати:516
Відсотки25
Разом фінансові витрати:25
Собівартість реалізованих цінних паперів0
Списання необоротних активів31,0
Інші витрати 0
Разом інші витрати:31
Фінансовий результат від звичайної діяльності за звітний період - прибуток у розмірі 18539 тис. грн. , Нерозподілений
прибуток на кінець звітного року склав 18635 тис. грн.
3.6. Відповідність чистих активів
Вартість чистих активів станом на кінець дня 31 грудня 2013 року перевищує розмір статут-ного капіталу та
відповідає вимогам законодавства України, зокрема пункту 3 статті 155 Цивільно-го кодексу України.
3.7. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансовогосподарський стан емітента та призвести до значної зміни варто-сті його цінних паперів, визначених частиною
першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» не є професійним учасником фондового ринку.
Власні акції за звітний період Товариство не викупало.
Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу не приймалося.
Товариство лістингу (де лістингу) цінних паперів на фондовій біржі не провадило.
Рішення про припинення філій та представництв не приймалось.
Зменшення статутного капіталу не здійснювалось.
Справа про банкрутство емітента цінних паперів не порушувалась.
Протягом 2013 року відбулися наступні зміни у складі посадових осіб товариства: наказом Голови Правління ПАТ
"ОМСТ "РЕСПЕКТ" № 6-ОК від 04.11.2013р. За строковим трудовим договором призначено на посаду Головного
бухгалтера ПАТ "ОМСТ "РЕСПЕКТ" Мандрик Надію Миколаївну на період перебування у відпустці по вагітності та
пологах Счастлівцевої Ольги Павлівни.
Інших фактів, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента
та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ри-нок», нами не встановлено.
3.8. Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці показники визначені
Комісією.
НКЦПФР не визначені вимоги щодо показників ліквідності товариства.
3.9. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за
цінними паперами).
Товариство не здійснювало випуск цінних паперів, які вимагають забезпечення, та не ого-лошувало про намір такого
випуску протягом звітного періоду.
3.10. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до
Закону України «Про іпотечні облігації».
Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій та не оголошувало про намір такого випуску протягом
звітного періоду.
3.11. Розкриття інформації стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та іпотеч-ними цінними паперами
(вид та розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за цінними паперами
відповідно до проспекту емісії).
Станом на 31 грудня 2013 року звичайні іменні процентні облігації Товариством не випу-скалися, Товариство
(Страхова компанія) не має зобов’язань по облігаціям. Боргові та іпотечні цінні папери Товариство не випускало
2013 р.

© SMA

22448445

3.12. Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитор висловлює думку відповідно до вимог Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. №1360 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.11.2011р. За №1358/20096.
1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Розрахунок чистих активів ПАТ «ОМСТ«РЕСПЕКТ» здійснюється у відповідності з «Ме-тодичними рекомендаціями
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», схвалених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада
2004 р. № 485.
Вартість чистих активів розраховується як величина, яка визначається шляхом вирахуван-ня із суми активів,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань.
Чисті активи підприємства на 31.12.2013 року складають 58130 тис. грн. Чисті активи пе-ревищують розмір
уставного фонду (7715тис. Грн. ) що відповідає вимогам с. 155 ЦКУ та від-повідає вимогам п.2.5 Ліцензійних умов
проведення страхової діяльності, затверджених розпо-рядженням НКДРРФП України №40 від 28 серпня 2003 року
2. Відсутність суттєвих суперечностей у представленій аудитору іншої фінансової інфор-мації.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не виявлено.
3. Виконання значних правочинів
На протязі 2013 року значні правочини, що становить 10% або більш активів (тобто по-над 10549 тис. грн.)
товариства не відбувались.
4. Стан корпоративного управління.
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внут-рішнього аудиту відповідно
до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:
1.відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні
товариства» та вимогам Статуту,
2.відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інфор-мація про стан
корпоративного управління» розділу 8 Статуту, затвердженого 24 березня 2011 року; річного звіту акціонерного
товариства, яка складається згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»,
затверджених рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007
за N 97/13364 (зі змінами),
Станом на 31.12.2013 року акціями товариства володіло 854 акціонерів, у т.ч. 7 юридич-них осіб та 847 фізичних
осіб. Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «ОМСТ»»РЕСПЕКТ»» здійснюється відповідно
до: рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №5 від 11 квітня 2011 року). Протягом звітного
року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
-загальні зори акціонерів,
-наглядова рада,
-правління,
-ревізійна комісія.
Створення служби внутрішнього аудиту передбачено внутрішніми документами акціоне-рного товариства з 2013
року (протокол засідання Наглядової ради №.1 від 02.01.2013 р.).
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам,
встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №5 від 11 квітня 2011 року). Функціонування органів
корпоративного управління регламентується поло-женнями Статуту та Положенням про наглядову раду
(затверджене рішенням загальних зборів акціонерів протокол № 5 від 11 квітня 2011 року). Щорічні загальні збори
акціонерів проводи-лись в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні
товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.
Протягом звітного року Правління товариства здійснювало поточне управління фінансо-во-господарською діяльністю
в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства (розділ 15 Статуту). Змін у складі
правління протягом звітного року не відбувалось.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звіт-ного року здійснювався
ревізійною комісією. Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились. Фактична
реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово-господарської
діяльності акціонерного товари-ства за 2013 рік. На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства
завершено переві-рку фінансово-господарської діяльності товариства (протокол засідання ревізійної комісії №1 від
22 березня 2014 року), проте звіт ревізійної комісії ще не розглядався загальними зборами. Звіт ревізійної комісії за
наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік не містить суттєвих зауважень щодо
порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку
ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової
звітності за 2013 рік.
Протягом звітного періоду відбулась зміна зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «Аналітик-Аспект». Затвердження
зовнішнього аудитора – ТОВ АФК «ГрантьЕ» відбувалось у відповід-ності до вимог Статуту товариства.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:
2013 р.
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1)прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві від-повідає вимогам Закону України
«Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
2)«Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансо-вому звіті, складена в усіх суттєвих
аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених
рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за N 80/17375.
5. Оцінка ризиків суттєвого викривлення Фінансової звітності внаслідок шахрайських дій
Ми розглянули отриману від товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді
аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження
викривлень Фінансової звітності внаслідок шахрайст-ва.
Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами, як того вимагають Міжна-родні стандарти аудиту,
керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підоз-ри у шахрайстві, що можуть вплинути на
діяльність товариства. Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку
управлінського персоналу, працівників, від-повідальних за фінансову інформацію або інших осіб.
4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ
Код ЄДРПОУ21026423
Юридична адреса:65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
Фактичне місцезнаходження65059, м. Одеса, пр-т. Адміральський, 33–А, оф. 216
Дата та орган проведення держав-ної реєстрації:Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської місь-кої ради 23
травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР
1 556 120 0000 006896
Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги№ 4420 Рішення
Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1
Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до ре-єстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ № 0089 від 26.12.2013 р. чинно до 27.01.2016 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0167, рішення АПУ від 03.11.2011 №240/5
Інформація про аудиторівДиректор :
Пархоменко Ольга Сергіївна
Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рі-шенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р.,
терміном дії до 13.04.2016р.
Керівник аудиторської перевірки
Тимофєєнко Сергій Анатолійович
Сертифікат аудитора серія А № 002360, виданий рі-шенням Аудиторської палати України № 32 від 29.06.2005р.,
терміном дії до 29.06.2014р.
Менеджер по плануванню аудиторської перевірки, аудитор
Сакович Світлана Сергіївна
Сертифікат аудитора серія № 005837, ICCAA 0001901, ACCA 1482199, IPFM № FM 51567
Відповідальний по контролю якості, аудитор
Тарасова Юлія Анатоліївна
Член робочої групи, аудитор
Шевченко Алла Олегівна
Сертифікат аудитора серія А № 006032, виданий рі-шенням Аудиторської палати України № 157 від 26.12.2005р.,
терміном дії до 26.12.2015р.
Контактний телефон(0482) 32-46-99
4.2. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 53 від 15 січня 2014 р.
4.3. Період, яким охоплено проведення аудиту: ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» проведено за пері-од з 01 січня 2013 року
по 31 грудня 2013 року.
4.4. Дата початку та дата закінчення аудиту: ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» заключило договір на здійснення аудиту
звітності та перевірялося аудиторами з 15 січня 2014 року по 18 квітня 2014 року.
Заст. Директора /Аудитор
АКФ «ГрантьЕ» у вигляді ТОВ
(сертифікат аудитора серія А №002360)
Фактична адреса: м. Одеса, пр-т. Адміральський, 33 – а, оф. 210
Юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
2013 р.
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С.А. Тимофєєнко

Дата аудиторського звіту: 18 квітня 2014 року

2013 р.
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ
МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ"
Територія
ПРИМОРСЬКИЙ
Організаційноправова форма
господарювання

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

22448445

5110137500

за КОАТУУ

230

за КОПФГ

Акціонерне товариство

КОДИ
2014.01.01

65.12
Вид економічної Інші види страхування, крім страхування життя
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
16
Адреса,
вул.Князівська,15,кв.1, Одеса, Приморський, Одеська область, 65029, Україна, 048-777-95-48
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив
1

на 31.12.2013 р.

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

2013
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Форма № 1

Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001

На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

210
215
5
0
157
346
189
0
0
0
0
0
0

210
215
5
0
88
259
171
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
24594
663
2
0
0
0
0
25626

0
24594
663
98
0
0
0
0
25653

1

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

2013

© SMA

22448445

2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1
0
0
0
0
0
0
0
1308

0
0
0
0
0
0
0
0
1191

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

0
0
0
0
0
717
28100
10273
2
10271
0
19378
0

0
690
690
0
0
669
28100
11416
0
11416
0
37770
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
19378
0
0
59777
0

0
37770
0
0
79836
0

1300

85403

105489

Пасив
1

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
2013
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425 (
1430 (
1435
1495

7715
0
0
26
0
0
18644
13110
0
0
0
39495

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
0
0
0
0
0
38205
0

0
0
0
0
0
0
0
0
40431
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

60
38145
0
0
0
0
38205

471
39960
0
0
0
0
40431

1600
1605
1610

5000
0
0

5500
0
0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

8
1312
0
0
7
17
360
0
0
2
0
0
997
7703

11
0
0
0
0
15
360
0
0
49
0
0
993
6928

) (
) (

7715
0
0
26
0
0
31754
18635
0
0
0
58130

)
)

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

Примітки: н/в
Керівник

Сілов Анатолій Дмитрович

Головний бухгалтер

Мандрик Надія Миколаївна

2013
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2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
85403

0
105489

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ
МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ"

КОДИ
2014.01.01

Дата (рік, місяць, число)

22448445

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік

Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
рядка
період
аналогічний
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
2013
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2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(
(

2122

3
0
21866
86969
81682
1815
18394
757
1380
19729
0
0
(412)
(412)
0
52
0

(
(
(
(

494
99
516
0

2182

(

0

2190

2241
2250
2255
2270
2275
2290
2295

) (

0

2130
2150
2180
2181

2195
2200
2220
2240

) (
) (

(
(
(

(

0
0
557
32

0
25
0
31
0
18793
0

0
0
0
0
0
84
0

)
)
)

0
)
)
)
)

(
(
(
(

)(

18260
(

4
18128
0
0
0
18394
0
1525
0
16603

377
114
94
0

)
)
)
)

0

)

16102
)(

) (
) (
) (

) (

0
0
632
23483
0
67
0
23580
0
16570
0

)

)
)
)

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
Стаття

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2300
2305
2350
2355

(254)
0
18539
(

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
0
0
0
0
0
0
0
0
18539

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

1

0

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний
період

3
99
544
200
41
2362
3246

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Примітки: н/д

2
2600
2605
2610
2615
2650

Керівник

Сілов Анатолій Дмитрович

Головний бухгалтер

Мандрик Надія Миколаївна

2013
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3
0
0
0
0
0

(3419)
0
13151
) (

0
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0
0
0
0
0
0
13151

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
94
469
169
49
1329
2110

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0
0
0

)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ
МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2014.01.01
22448445

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
2013
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Код
рядка
2

Форма № 3

За звітний період

Код за ДКУД 1801004
За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

4714

34554

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

0
0
19
0
170
3
557

0
0
20
0
121
10
632

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

0
0
0
0
0
121
615

0
0
0
0
0
81
582

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

443
207
2333
2256
0
77
0
0
1
0
0
1313
672

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

414
194
3730
3658
0
72
10
1
1
0
0
757
29729

3200

0

0

3205
3215

0
0

0
0

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
(28123)
0
0

3250

0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Примітки: н/д

2
3255 (

3
0

)(

4
0

)

3260
3270
3275
3280

(
(
(
(

0
0
0
0

)
)
)
)

9
0
0
0

)
)
)
)

3290 (
3295

0
0

)(

0
(28132)

)

3300

0

0

3305
3310
3340
3345 (

16000
0
0
0

)(

23000
0
26
0

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

(
(
(
(
(
(

15500
1
25
0
0
0

)
)
)
)
)
)

34650
1
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

3
471
1143
10273
0
11416

)(

66
(11691)
(10094)
20367
0
10273

)
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ
МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2014.01.01
22448445

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
2013
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Форма № 4

Код
рядка

Зареєстрований
капітал

2
4000
4005

3
7715
0

4
0
0

5
26
0

4010
4090
4095
4100

0
0
7715
0

0
0
0
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200

Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
18644
0

7
13110
0

8
0
0

9
0
0

10
39495
0

0
0
26
0

0
0
18644
0

0
0
13110
18539

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
39495
18539

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

97
0
0
97
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

97
0
0
97
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(1)

0
0

0
0

0
(1)

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

13110
0

(13110)
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Примітки: н/д

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245
4260

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4265
4270
4275
4280
4290
4291

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4295
4300

0
7715

0
0

0
26

13110
31754

5525
18635

0
0

0
0

18635
58130
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до фінансової звітності ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2013 рік
Примітка 1. Концептуальна основа складання звітності.
Концептуальною основою першої фінансової звітності ПАТ «ОМСТ» РЕСПЕКТ» за рік, що
закінчився 31.12.2013 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, , допущення,
прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретації, які як очікується, наберуть
чинності, і політики, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським
персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2014 р., .
Попередню фінансову звітність було складено ПАТ «ОМСТ» РЕСПЕКТ» за 2012 рік із
використанням описаної у примітці 1 концептуальної основи спеціального призначення, що
ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Примітка 2. Загальна інформація
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» здійснює свою діяльнiсть відповідно з Законом України “Про
страхування” на пiдставi отриманних лiцензiй Національної комісії, що здійснює регулювання у
сфері ринків фінансових послуг України серії АВ №№ 584112-23 від 10.05.11,АВ № 584776 від
010.8.11р.
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» існує на страховому ринку України вже 16 років.
Статутний капітал сформован у розмірі 7 715,0 тис. грн. На звітну дату фактично оплачено
7715,0 тис. грн. або 712,8 тис. Євро.(з урахуванням коливання курсу).
Страховетовариство на звiтну дату орендує відокремлений офіс в місті Одеса. Має засоби
обчислювальной техники, зв’язку, власний сайт в інтернеті.
У складі ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» немає структурних підрозділов та філій.
В органiзацiї працює 18 штатних сотрудників.
Керівник та головний бухгалтер з вищим освітним рівнем пройшли необхідний курс підготовки і
перепідготовки кадрів згідно вимогам розділів 2 та 3 «Професійних вимог до керівників та
головних бухгалтерів фінансових установ», затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від
13.07.04 за №1590.
Примітка 3.
Датою затвердження фінансової звітності є дата проведення загальних зборів засновників, а саме
24 квітня 2014 року.
Примітка 4. Облікова політика
Примітка 4.1. Основна діяльність підприємства
У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством України, у тому числі
Законами України «Про господарські товариства», «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» Податковим кодексом України, нормативно-правовими актами Національної
Комісії що здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг України (далі
НКДРФПУ), внутрішніми регламентуючими документами, які визначають порядок здійснення
підприємством господарських операцій.
Принципи облікової політики. Інформація, що наведена у фінансовій звітності, повинна
відповідати основним якісним характеристикам та принципам бухгалтерського обліку, повинна
бути зрозумілою, доречною, достовірною і зіставною (порівняною).
Зрозумілість -інформація, що подається у фінансових звітах, вважається зрозумілою, якщо вона є
вичерпною для користувачів, які мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та
бухгалтерського обліку.
Доречність інформації, яка впливає на прийняття економічних рішень користувачів, дає змогу
оцінити ними події чи скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому.
Достовірність - інформація є достовірною, коли вона вільна від суттєвих помилок, упередженості
та відображає дійсний стан справ.
2013 р.
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Зіставність інформації, тобто можливість порівнювати фінансові звіти за різні періоди для того,
щоб визначати тенденції змін у фінансовому стані та результатах діяльності страхової компанії.
Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття
інформації про облікову політику і її зміни.
Повне висвітлення - всі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського
обліку без будь-яких винятків, фінансова звітність містить інформацію про фактичні та можливі
результати операцій Страхової компанії, яка може впливати на прийняття відповідних рішень.
Нейтральність - інформація, відображена у звітності Страхової компанії має бути нейтральною,
тобто вільною від упередженості.
Правдивість подання інформації - це реальне відображення операцій та інших подій, результатом
яких є зміна активів, зобов'язань або капіталу банку на дату звітності.
Окреме відображення активів та зобов’язань – всі рахунки, за якими відображаються активи та
зобов’язання, оцінюються окремо і відображаються у розгорнутому вигляді. Усі рахунки у
фінансових звітах є активними чи пасивними, за виключенням транзитних чи технічних рахунків.
Автономність – активи та зобов’язання Страхової компанії відокремлені від активів та
зобов’язань власників цієї Страхової компанії та інших компаній, у зв’язку з цим особисте майно
та зобов’язання власників не відображаються у фінансовій звітності Страхової компанії.
Обачливість – метод оцінки, відповідно до якого активи (доходи) не були завищені, а
зобов’язання (витрати) – не занижені.
Прийнятність вхідного балансу – залишки за балансовими та позабалансовими рахунками на
початок поточного звітного періоду відповідають залишкам на кінець попереднього звітного
періоду.
Превалювання сутності над формою – операції обліковуються та розкриваються у звітності
відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за юридичною формою.
Відкритість та зрозумілість – фінансові звіти мають бути якісними, деталізованими, вивіреними
та зрозумілими для користувачів, уникаючи багатозначності та правдиво відображаючи операції
Страхової компанії.
Суттєвість – у фінансових звітах відображається уся істотна інформація, корисна для прийняття
рішень керівництвом Страхової компанії чи інвесторами.
Конфіденційність – інформація, відображена у звітності Страхової компанії, не повинна
негативно впливати на її інтереси, але має представляти весь обсяг інформації, що вимагається
чинним законодавством.
Основні поняття для оцінки. Як наведено нижче, фінансові інструменти відображаються за
справедливою вартістю, первісною вартістю або амортизованою вартістю, в залежності від їх
класифікації.
Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання
в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку
необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов'язання - за тією
сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. Справедлива вартість
представляє собою поточну вартість попиту та пропозиції на активному ринку.
Для визначення справедливої вартості деяких фінансових інструментів, за якими відсутня
інформація щодо ринкових цін з зовнішніх джерел, Страховою компанією використовуються такі
методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків – модель основана на даних про
останні угоди, які укладені між непов’язаними сторонами та аналіз фінансової інформації про
об’єкти інвестування. Застосування методик оцінок може вимагати припущень, непідкріплених
ринковими даними за інформацією спостережень. В цій фінансовій звітності інформація
розкривається, якщо зміна припущень на альтернативні варіанти призвело б до значних змін у
прибутку, доході, загальній сумі активів або зобов’язань.
Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення)
фінансового активу у однієї сторони за контрактом і фінансового зобов'язання або інструмента
власного капіталу в іншої.
2013 р.
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Метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового
активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та
розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного
періоду часу.
Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових
платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої
балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту. Премія або дисконт за
інструментом з плаваючою ставкою відображає відсотки, нараховані на інструмент , з часу сплати
останніх відсотків (або зміни у ринкових ставках з часу переоцінки плаваючої ставки до
ринкових ставок). Ефективна ставка відсотка використовується при дисконтуванні грошових
потоків за інструментами з плаваючою ставкою до наступної дати зміни відсотка, за
виключенням премії або дисконту, які відображають кредитний спред вище плаваючої ставки,
встановленої в інструменті, або інших змінних, які не переоцінюються до ринкових ставок. Такі
премії або дисконти амортизуються протягом очікуваного строку інструмента. Розрахунок
поточної вартості включає всі збори , сплачені або отримані сторонами контракту, які складають
невід’ємну частину ефективної процентної ставки
Історична (фактична) собівартість – активи і пасиви обліковуються приорітетно за вартістю їх
придбання чи виникнення.
Первісна вартість – сума грошових коштів або їх еквівалентів, або справедлива вартість іншої
винагороди, яка надається для придбання активу на дату купівлі, яка включає витрати на
проведення операції. Оцінка по первісній вартості застосовується до інвестиції у дольові
інструменти, щодо яких відсутні ринкова ціна та вона не може бути визначена достовірно, а
також похідні фінансові інструменти, які пов’язані з такими дольовими інструментами, та
розрахунки за якими повинні здійснюватися шляхом поставки таких дольових інструментів, які
не мають котирування на ринку. Також оцінка за первісною вартістю застосовується до основних
засобів та нематеріальних активів.
Амортизована собівартість - це вартість, за якою оцінюються актив, зобов'язання та яка
складається із собівартості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу,
збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною
вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка,
зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності.
Балансова вартість - це вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються в
балансі.
Активи перестрахування - цечисті контрактні права цедентазгідно з договоромперестрахування.
Власник поліса - Сторона, яка має право на компенсацію згідно з контрактом, якщо відбувається
страховий випадок.
Гарантований елемент - цезобов’язання сплатити гарантовані виплати, що е контракту, який
містить умову дискреційноїучасті.
Гарантовані виплати - це платежі чи інші виплати, на які конкретний страхового полісаабо
інвестор має безумовне прав: не поширюється контрактна умова дискреційне емітента.
Договір перестрахування – це страховий контракт, наданий одним страховником
(перестрахувальником) для компенсації страховикові (цедентові) збитків за одним або к
контрактами, укладеними цедентом.
Контракт фінансової гарантії – це Контракт, який вимагає від емітента здійснити виплатиплатежі
з метою відшкодування власникові полісу понесеного внаслідок того, що певний дебітор не
виконавплатіж, що мав бути сплачений згідно з початковим зміненими умовами боргового
інструменту.
Компонент депозиту - це компонент контракту, який не обліковується як похідний інструмент за
МСБО 39 і до нього застосувався б МСБ якби він був окремим інструментом.
Контракт прямого страхування – це страховий контракт, який не є договоромперестрахування.
Перевірка адекватності зобов’язань - це оцінка того, чи треба збільшити балансову вартість
страхового зобов’язання(або балансову вартість відповідних відстрочених витрат на придбання,
або зменшити відповідні нематеріальні активи) на основі огляду майбутніх грошових потоків.
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Перестрахувальник – це сторона, яка має зобов’язання згідно з договору перестрахування надати
компенсацію цедентові, яке відбудеться страховий випадок.
Страхове зобов’язання - це чисті контрактні зобов’язання страховика згідно зстраховим
контрактом.
Страховий актив – це чисті контрактні правастрахувальника за страховим контрактом.
Страховий випадок – це невизначена майбутня подія, яка охоплена страховим контрактомі
створює страховий ризик.
Страховий контракт – це контракт, згідно з яким одна сторона (страховик)приймає значний
страховий ризик іншої сторони(власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію
власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий
випадок)негативно вплине на власника страхового поліса.
Невизначеність (або ризик) лежить в основі страхового контракту.
Отже, момент початку дії страхового контракту є невизначеність, як мінімум, однієї з таких
позицій: а) чи відбудеться страховий випадок; б)коли він відбудеться;
в) скільки страховик
повинен буде сплатити, якщо він відбудеться
Страховий ризик – це ризик інший, ніж фінансовий ризик, переданий власником страхового
поліса емітентові. Визначення страхового ризику посилається на ризик, який страховик прийме
від власника страхового поліса.
Іншими словами, страховий ризик - це ризик який існує від початку та передається від власника
страхового полк. страховикові. Отже, новий ризик, створений контрактом, не є страховим
ризиком. Визначення страхового ризику посилається на несприятливий вплив для власника
страхового поліса.
Ризик дострокового припинення або розірвання контракту (тобто ризик того, що контрагент
анулює контракт раніше або пізніше, ніж очікував емітент, установлюючи ціну контракту) не є
страховим ризиком, оскільки виплата контрагентові не залежить від невизначеної майбутньої
події, яка несприятливо впливає на контрагента. Так само ризик витрат (тобто ризик
неочікуваного зростання адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням договору, а не з
витратами, спричиненими страховим випадком) не є страховим ризиком, оскільки неочікуване
зростання витрат не впливає на контрагента несприятливим чином.
Страховик – це сторона, яка зобов’язана за страховим контрактом надати компенсацію власникові
страхового поліса, якщо відбудетьсястраховий випадок.
Умова дискреційної участі – це Контрактне право одержувати, на додаток до гарантованих
виплат, додаткові виплати:
а) які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних виплат;
б)рішення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емітентові;
в)за умовами контракту вони ґрунтуються на:
- результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за контрактом визначеного типу;
- реалізованих або нереалізованих доходах від інвестицій за визначеним пулом активів,
утримуваних емітентом; або - прибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб’єкта
господарювання, які є емітентом контракту.
Фінансовий ризик - це Ризик можливої майбутньої зміни однієї або кількох визначених ставок
відсотка, ціни на фінансові інструменти, ціни на споживчі товари, валютного курсу, індексу цін
чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або іншої змінної
величини, за умови, що у випадку не фінансової змінної величини, ця змінна не є характерною
для сторони контракту. Ризик змін у справедливій вартості не фінансового активу не є фінансовий
ризиком, якщо справедлива вартість відображає не лише зміни в ринкових цінах цих активів
(фінансова змінна), а й стан конкретного не фінансового активи утримуваного стороною за
контрактом (не фінансова змінна)
Цедент – це власник страхового поліса згідно з договором перестрахування.
Припинення визнання - це виключення раніше визнаного активу або зобов'язання з балансу
Страхової компанії.
Актив (зобов'язання) класифікується як короткостроковий, якщо планується його реалізація
(погашення), або якщо планується його продаж або використання протягом 12 місяців після
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звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти
класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання
Примітка 4.3. Первісне визнання фінансових інструментів
Первісне визнання. Страхова компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у
балансі, тоді і тільки тоді коли стає стороною контрактних положень щодо інструмента.
Первісне визнання фінансових інструментів. Усі похідні фінансові інструменти первісно
оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю. Витрати на
операції визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання. Витрати на операції не
включають дисконт або премію за форвардними та опціонними контрактами.
Всі інші фінансові інструменти оцінюються ти відображаються за справедливою вартістю
включаючи витрати на проведення операції. Найліпшим підтвердженням справедливої вартості
при первісному визнанні є ціна операції. Прибуток або збиток під час первісного визнання
враховується тільки у тому випадку, якщо є різниця між справедливою вартістю та ціною
операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими самими
інструментами або методики оцінки, для яких використовується відкрита ринкова інформація. Всі
операції придбання або продажу фінансових активів, які передбачають поставку протягом
терміну, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» купівлі-продажу)
визнаються у дату здійснення операції , тобто дату, коли Страхова компанія зобов’язується
здійснити поставку фінансового активу.
Всі інші операції купівлі-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна справедливої
вартості прийняття зобов’язань у період між датою операції та датою розрахунку не визнається у
відношенні активів, які обліковуються за собівартістю або амортизованою собівартістю. Різниця
визнається у Звіті про фінансові результати для торгових цінних паперів, похідних фінансових
інструментів та інших фінансових активів за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на
фінансовий результат, і відображається в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або
витрат. У випадку активів, які класифікуються для продажу, визнаються у капіталі, в тому числі
для цінних паперів у портфелі на продаж.
Страхова компанія оцінює розміщені вклади (депозити) під час первісного визнання за
справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію, і відображає в бухгалтерському обліку
відповідно як актив.
Страхова компанія визнає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між
справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю договору в
кореспонденції з рахунками премії (дисконту), якщо під час первісного визнання він визначає
вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова.
Примітка 4.4. Страхові контракти
Контракт є страховим контрактом, тільки якщо він передає значний страховий ризик.
Страховий ризик є значним, якщо і тільки якщо страховий випадок може змусити страховика
здійснити значні додаткові виплати за будь-яким сценарієм, за винятком сценаріїв, яким бракує
комерційної сутності (тобто, які не мають жодного очевидного впливу на операцію в
економічному контексті). Якщо значні додаткові виплати підлягали б здійсненню за сценарієм,
який має комерційну сутність, умова, наведена в попередньому параграфі, може виконуватися,
навіть якщо страховий випадок є надзвичайно маловірогідним або навіть якщо очікувана (тобто,
зважена з урахуванням ймовірності) теперішня вартість можливих грошових потоків є лише
невеликою часткою очікуваної теперішньої вартості всіх залишкових контрактних грошових
потоків. Страхова компанія визначає мінімальне числове значення значного страхового ризику:
виплата страхового відшкодування після настання страхового випадку, яка принаймні на 10%
перевищує суму виплат в разі ненастання страхового випадку, але першочергове значення в будьякому разі має аналіз сутності операції.
Додаткові виплати, описані вище, стосуються сум, які перевищують суми, що підлягали б сплаті,
якби жодного страхового випадку не відбулося (за винятком сценаріїв, яким бракує комерційної
сутності). Такі додаткові суми включають витрати, пов’язані з врегулюванням та оцінкою
страхових виплат, але не стосуються:
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- втрати можливості стягувати з власника страхового полісу винагороду за майбутні послуги.
- відмови від стягнення в разі смерті зборів, які вимагалися б при анулюванні контракту чи його
достроковому припиненні
- платежу, залежного від події, яка не наражає власника контракту на значний збиток.
- ймовірних відшкодувань за перестрахуванням.
Страхова компаніяоцінює значимість страхового ризику за кожним окремим контрактом, а не
шляхом посилання на суттєвість для фінансових звітів. З цією метою контракти, одночасно
укладені з одним контрагентом (або контракти, які іншим чином є взаємозалежними), складають
єдиний контракт. Таким чином, страховий ризик може бути значним, навіть якщо ймовірність
суттєвих збитків для всього портфелю контрактів є мінімальною.
У Страхової компанії межах деяких страхових контрактів страховим випадком є виявлення
збитку протягом терміну дії договору, навіть якщо збиток виникає внаслідок події, - відбулася до
початку терміну дії договору. В межах інших страхових контрактів страховий випадок - це подія,
яка відбувається протягом терміну дії контрактів навіть якщо збиток унаслідок цієї події
виявляється після закінчення терміну контракту. Деякі страхові контракти охоплюють події, які
вже відбулися, але фінансові наслідки яких залишаються невизначеними.
Зміни рівня страхового ризику.
Деякі страхові контракти не передають емітенту жодного страхового ризику при їх укладанні,
хоча вони передають страховий ризик згодом. Проте, якщо в контракті вказуються ставки
ануїтету (чи база для розрахунку ставок ануїтету), цей контракт передає емітенту страховий ризик
при його укладанні. Контракт, який відповідає визначенню страхового контракту, залишається
страховим контрактом до тих пір, поки не припиняться права та зобов’язання за ним, або поки не
закінчиться строк їхньої дії.
Відокремлення депозитних компонентів
Деякі страхові контракти містять як компонент страхування, так і депозитний компонент.
Страхова компанія не розділяє депозитні компоненти т.я. навіть якщо депозитний компонент
можна оцінить окремо, але облікові політики вимагають визнання всіх зобов’язань та прав, які
походять від депозитного компоненту, незалежно від бази оцінки таких прав та зобов’язань крім
того та в більшості контрактів страховик не може оцінити депозитний;
Короткострокові страхові договори (страхові контракти). Аквізиційні витрати за
короткостроковими страховими контрактами, що підлягають капіталізації, включають витрати,
які виникають внаслідок придбання нових страхових контрактів або поновлення існуючих
страхових контрактів, укладених протягом звітного періоду, та визнаються як актив ВАВ у
момент їх виникнення. Так само, як і валові премії підписані, такі витрати спочатку оцінюються
за загальною сумою, що підлягає сплаті за весь строк дії контракту, незалежно від фактичної
структури платежів: всі відомі майбутні платежі одразу обліковуються у загальній сукупній сумі
як ВАВ. Комісійні за премії, які отримані страховими агентами, але які ще не передані
страховику, оцінюються на підставі розрахункових показників операцій страхування або
статистики минулих періодів та включаються до складу ВАВ. Оціночні ВАВ підлягають
перегляду з урахуванням поточних даних після того, як ці дані отримані.
У подальшому ВАВ амортизуються та відносяться на витрати пропорційно заробленим преміям,
тобто, як правило, рівномірно протягом строку дії контракту. Якщо аквізиційні витрати за
короткостроковими страховими контрактами визначаються як процентне співвідношення
понесених витрат до страхових премій за укладеними або поновленими контрактами за окремий
період, отриманий показник процентного співвідношення та використаний період застосовуються
до відповідного резерву незароблених премій протягом строку дії контрактів для розрахунку
ВАВ.
Довгострокові страхові договори (страхові контракти) та інвестиційні контракти з умовою
дискреційної участі. у компанії відсутні .
.Обліковою політикою Страхової компанії не застосовувалися тести на обісценювання договорів
перестрахування та договорів страхування , т.я. усі договори перестрахування та страхування
заключні на термін менш ніж на 1 рік( згідно вимог МСФЗ 4 и МСФЗ 39) , також компаній не
примінилась капіталізація ( у вигляді нематеріальних активів) прав на майбутні суми
винагородження за управлінням інвестиціями в зв’язку з їх відсутністю.
2013 р.
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Примітка 4.5. Цінні папери в портфелі компанії на продаж
Цінні папери в портфелі компаній на продаж обліковуються: за справедливою вартістю та за
собівартістю.
Цінні папери, що придбані компаній і оцінюються за собівартістю:
− акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі компаній на продаж,
справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;
Придбані цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за
справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.
Витрати на операції - комісійні винагороди, податки та збори (обов'язкові платежі), які
безпосередньо пов'язані з операціями з придбання, емісії або продажу цінних паперів та
інвестицій, не оформлених цінними паперами, і яких не було б, якби операція з придбання, емісії
або продажу не здійснювалася. Витрати на операції не включають дисконт або премію за
борговими цінними паперами, адміністративні витрати.
На кожну наступну після визнання дату балансу цінні папери в портфелі компаній на продаж, що
придбані компаній, оцінюються за їх справедливою вартістю, а акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити
неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх
корисності.
Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених
ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є
недоступним, то компанія застосовує для визначення справедливої вартості такі методи:
− посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
− аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових
потоків, компанія використовує ставку дисконту, яка дорівнює діючій нормі прибутковості
подібної фінансової інвестиції, що має в основному такі самі умови та характеристики (строк
погашення, що залишився; структура потоків грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг
емітента, процентна ставка)
Усі цінні папери у портфелі на продаж переглядаються на зменшення корисності.
Зменшення корисності визнається на кожну дату балансу, якщо є об'єктивні докази однієї або
кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами.
Об'єктивними доказами, що свідчать про зменшення корисності цінних паперів, можуть бути
відомості про:
− фінансові труднощі емітента;
− фактичне розірвання контракту внаслідок невиконання умов договору або прострочення
виплати процентів чи основної суми;
− високу ймовірність банкрутства;
− реорганізацію емітента;
− зникнення активного ринку для цих цінних паперів через фінансові труднощі емітента;
− значне або тривале зменшення справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком порівняно з їх собівартістю.
Зменшення балансової вартості цінних паперів унаслідок визнання зменшення їх корисності
відображається в бухгалтерському обліку лише на суму, що не призводить до від'ємного значення
їх вартості. Якщо балансова вартість таких цінних паперів досягає нуля, то в бухгалтерському
обліку вони відображаються за нульовою вартістю до прийняття компанії рішення про їх
списання.
Доходи у вигляді дивідендів від цінних паперів у портфелі компаній на продаж ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ» (далі Страхова компанія або Компанія) у 2012 та 2013 році не отримувало.
Примітка 4.6. Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»» представлені корпоративними
правами тих підприємств, стосовно яких страхова компанія не має будь-якого контролю і не може
чинити значного впливу на їх діяльність. Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ» включають інвестиції як пов'язаним, так і непов'язаним сторонам, які підприємство
має намір утримувати протягом невизначеного періоду і які можуть бути продані в залежності від
2013 р.
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вимог ліквідності або цін на акції.
Довгострокові фінансові інвестиції компанії спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс
витрати на проведення операції. Справедливою вартістю при первісному визнанні є, як правило,
ціна операції. Після первісного визнання довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Страхова компанія підтверджує свідчення справедливої вартості ціною котирування на
активному ринку. Ті інвестиції, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і
справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити, оцінюються за первісною вартістю.
Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ не обліковуються за методом участі
в капіталі, оскільки не є інвестиціями в асоційовані, спільні або дочірні компанії.
Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій, враховуються у складі
фінансових доходів.
Знецінення. В кінці звітного періоду ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» оцінює, чи існує об'єктивне
свідчення того, що корисність довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються за
собівартістю, зменшилася. Знецінення являє собою ризик або визначеність того, що деяка частина
відсотків, дивідендів або основної суми фінансового інструменту не буде виплачена повністю.
Компанія визначає, що інвестиції знецінилися, якщо є значне або тривале зниження їхньої
справедливої вартості до рівня, нижче початкової вартості. Для визначення того, що саме є
значним або тривалим ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» формує судження оцінив коливання ціни акцій і
ліквідність на українських ринка.
Збитки від зменшення корисності визнаються у періоді виникнення.
Примітка 4.7. Інвестиційна нерухомість
На балансі Страхової компанії інвестиційна нерухомість відсутня
Примітка 4.8. Основні засоби
До складу основних засобів Страхова компанія відносить основні засоби, вартість придбання
яких перевищує 2500 гривень та термін використання складає понад 1 року, У разі якщо
вартість матеріального активу нижче порогу суттєвості (Страховою компаніею встановило поріг
суттєвості в розмірі 2500,00 гривень), то такі активи підлягають списанню на витрати звітного
періоду.
Придбані основні засоби первісно оцінюються і відображаються Страховою компанією в
бухгалтерському обліку за первісною вартістю (в суму придбаних основних засобів включається
ціна придбання, держмито, митний збір, витрати на доставку та розвантаження, витрати на
установку та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з цією операцією).
Після первісного визнання об’єкта основних засобів, як активу, їх подальший облік здійснюється
за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених
збитків від зменшення корисності всіх груп, з вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від зменшення корисності.
Групи «Будинки, споруди та передавальні пристрої» та «Земельні ділянки», які обліковуються за
переоціненою вартістю (справедливою вартістю) в компанії відсутні
Строк корисного використання основних засобів встановлюється компанією в залежності від
очікуваного періоду часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися.
Компанія у 2013 році застосовував наступні строки корисного використання основних засобів за
такими групами:
− будинки, споруди та передавальні пристрої (системи: сигналізації, пожежегасіння, охорони) від 10 років до 50 років;
− машини та обладнання - від 5 років до 10 років;
− інструменти, прилади, інвентар (меблі) – від 4 років до 10 років;
− інші основні засоби – від 3 років до 10 років;
− поліпшення орендованих приміщень – протягом строку оренди.
При нарахуванні амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод. Нарахування
амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт передано
в експлуатацію і закінчується з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкту.
2013 р.
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Основні засоби КОМПАНІЇ представлені наступними класами:
машини та обладнання;
транспортні засоби;
інструменти, прилади та інвентар.
Припинення визнання основних засобів. Припинення визнання основних засобів відбувається
після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не
принесе економічних вигод. Доходи або витрати, що виникають у зв'язку з вибуттям об'єкта
основних засобів, визначаються як різниця між чистими надходженнями від вибуття, якщо такі є,
і балансовою вартістю об'єкта.
Примітка 4.9. Нематеріальні активи
Придбані нематеріальні активи зараховуються Страховою компанією на баланс за первісною
вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і доведення їх до стану, придатного
для використання за призначенням.
При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод.
Строк корисного використання нематеріальних активів встановлюється Страховою компанією в
залежності від очікуваного періоду часу, протягом якого вони будуть використовуватися.
Компаній у 2013 році застосовувалися норми корисного використання нематеріальних активів за
такими групами:
− права на знаки для товарів і послуг- від 2 до 10 років; норма амортизації від10 %до50 %;
− програмне забезпечення - від 3 місяців до 10 років; норма амортизації від 40 % до 10 %;
− інші нематеріальні активи - від 1 років до 10 років; норма амортизації від 10 % до 50 %.
Нарахування амортизації проводиться щомісячно за нормами, розрахованими виходячи із строків
корисного використання. Норми амортизації та строки корисного використання нематеріальних
активів переглядаються наприкінці кожного фінансового року та затверджуються Головою
Правління Компанії.
При перегляді терміну корисного використання нематеріальних активів за звітний період терміни
не змінювались.
Переоцінка первісної вартості нематеріальних активів у 2013 році Страховою компанією не
здійснювалася. Після первісного визнання нематеріального активу як активу, його подальший
облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої
амортизації.
Безстрокові ліцензії обліковуються компаній у складі нематеріальних активів, але нарахування
амортизації не здійсняються, але проводився аналіз на знецінення
Нематеріальні страхові активи. При придбанні портфеля страхових контрактів або портфеля
інвестиційних контрактів з умовою дискреційної участі ( далі - УДУ) безпосередньо в іншого
страховика або внаслідок придбання дочірнього підприємства різниця між справедливою
вартістю та балансовою вартістю страхових зобов’язань визнається як нематеріальний страховий
актив, що являє собою поточну вартість майбутніх прибутків, закладених у придбаних
контрактах. Нематеріальний страховий актив спочатку оцінюється як різниця між справедливою
вартістю придбаних контрактних прав та прийнятих страхових зобов’язань, що визначаються за
результатами розрахунку чистої поточної вартості майбутніх грошових потоків від чинних
контрактів на дату придбання і зобов’язання, оціненого відповідно до політики обліку страхових
контрактів та інвестиційних контрактів з УДУ. Після початкового визнання нематеріальний
страховий актив обліковується за первісною вартістю мінус накопичена амортизація та
накопичені збитки від зменшення корисності
В 2013 році портфелі страхових контрактів не придбались те нематеріальні страхові активи не
створювались
Примітка 4.10.Оперативний лізинг (оренда)
У звітному році Страховою компанією не здійснювалися операції по залученню основних засобів
в оперативний лізинг. Об’єктом оперативного лізингу є нежитлове приміщення.
Примітка 4.11. Фінансовий лізинг (оренда)
У 2013 році Страховою компанією не здійснювалися операції по наданню або залученню
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основних засобів у фінансовий лізинг.
Примітка 4.12. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
Компанія класифікує необоротні активи як утримувані для продажу, якщо на дату прийняття
рішення щодо їх продажу виконуються наступні умови:
− стан необоротних активів дає змогу здійснити негайний продаж;
− існує високий ступінь імовірності продажу необоротних активів протягом року з дати
класифікації.
На балансі Компанії не обліковуються активи, призначені для продажу.
Примітка 4.13.. Запаси
Запасами визнаються активи, які призначені для продажу протягом звичайного операційного
циклу або для виробництва з метою виготовлення та реалізації продукції.В Страхової компанії
запаси представлені наступними групами
-сировину і матеріали, необхідні для виробництва;
товари, придбані Товариством з метою перепродажу.
Активи, що не відносяться до основних засобів, визнаються або в якості товарно-матеріальних
запасів, або в якості витрат того періоду, в якому вони були придбані.
Оцінка виробничих запасів на звітну дату здійснюється за меншою з таких величин: собівартості і
чистої вартості реалізації.Собівартість запасів включає в себе: витрати на придбання, що
складаються з: ціни придбання, імпортних мит, інших податків (крім тих, що підлягають
відшкодуванню податковими органами), витрат на транспортування, витрат на обробку, інших
витрат, пов'язаних з придбанням запасів; витрати на переробку; інші витрати, здійснені для
доведення запасів до їх поточного стану та місця розташування.Витрати, які не включаються до
собівартості запасів і визнаються як витрати в періоді їх виникнення: наднормативні втрати
сировини, праці або інших виробничих витрат; витрати на зберігання, якщо тільки вони не
потрібні в процесі виробництва для переходу до наступної стадії виробництва; адміністративні
витрати; витрати на збут.
Оцінка вибуття матеріалів, сировини визначається з використанням методу середньозваженої
собівартості.
При продажу запасів їх балансова вартість визнається як витрати в тому періоді, в якому
визнається відповідний дохід від реалізації.
Примітка 4.14. Депозити перестрахування
Депозити перестрахування – це заборгованість за договорами перестрахування, які не
відповідають вимогам класифікації страхових контрактів, отже, обліковуються як договори
фінансового перестрахування і відносяться до категорії фінансових активів. Депозитний актив
визнається за сумою сплаченої компенсації за вирахуванням будь-яких чітко визначених премій
або винагороди, яка утримується цедентом. Ці фінансові інструменти переважно оцінюються за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки, для розрахунку
якої здійснюється оцінка майбутніх грошових потоків.
Процентні доходи за цими контрактами обліковуються за методом ефективної процентної ставки
у момент нарахування. У разі зменшення корисності депозиту перестрахування, його балансова
вартість зменшується до суми його відшкодування, а збиток від зменшення корисності відповідно
відноситься на витрати у складі прибутку чи збитку.
Примітка 4.15. Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю.
Страхова компанія здійснює окремий облік по наступним компоненти дебіторської
заборгованості за страховою діяльністю: премії до отримання від власників страхових полісів,
дебіторська заборгованість від страхових агентів, брокерів та посередників, дебіторська
заборгованість від перестраховиків, дебіторська заборгованість за регресами та сума резервів на
зменшення корисності, визнаних щодо кожного компоненту дебіторської заборгованості за
страховою діяльністю.
Премії до отримання від власників страхових полісів визнаються в повній сумі у момент
укладання страхового контракту.
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Дебіторська заборгованість від перестраховиків за страховими виплатами визнається у момент
визнання кредиторської заборгованості за відповідними страховими виплатами.
Дебіторська заборгованість від страхових агентів, брокерів та посередників визнається за сумами
премій, отриманих ними, але не переданих страховику до закінчення звітного періоду.
Дебіторська заборгованість за регресами визнається у момент визнання кредиторської
заборгованості за відповідними страховими виплатами. Визнані суми оцінюються з урахуванням
очікуваних грошових потоків до отримання та строків таких грошових потоків на основі
минулого досвіду страховика щодо отримання коштів у порядку регресу.
Станом на кінець кожного звітного періоду Компанія перевіряє дебіторську заборгованість за
операціями страхування щодо зменшення її корисності і визнають відповідний резерв, якщо
необхідно.
Примітка 4.16. Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Страхова Компанія розподіляє і такі компоненти кредиторської заборгованості за страховою
діяльністю: кредиторська заборгованість за страховими виплатами, премії, отримані авансом,
кредиторська заборгованість перед страховими агентами, брокерами та посередниками і премії до
сплати перестраховикам.
Кредиторська заборгованість перед перестраховиками за контрактами факультативного
перестрахування визнається при виникненні зобов’язання.
Кредиторська заборгованість за страховими виплатами перед власниками страхових контрактів
визнається при виникненні зобов’язання.
Кредиторська заборгованість перед страховими агентами, брокерами та посередниками
визнається у момент надання відповідних послуг страховику.
Примітка 4.17. Технічні резерви
Страхова компанія формуються резерви згідно вимог встановлених «Правилами формування,
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування
життя», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 17.12.2004 N 3104, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.01.2005
за N 19/10299(із змінами та доповненнями). Згідно п.п.2.2. даного положення Страхова компанія
прийняла рішення про запровадження з початку календарного року за методикою, наведеною у
цих Правилах, формування і ведення обліку таких технічних резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя:
резерв незароблених премій;
резерв заявлених, але не виплачених збитків;
Резерв заявлених, але не виплачених збитків (reported but not settled claims reserve - RBNS), оцінка обсягу зобов'язань страховика для здійснення виплат страхових сум (страхового
відшкодування) за відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати на врегулювання
збитків (експертні, консультаційні та інші витрати, пов'язані з оцінкою розміру збитку), які не
оплачені або оплачені не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв'язку зі страховими
подіями, що мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких
страховика повідомлено відповідно до вимог законодавства України та/або умов договору. .
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається за кожним видом
страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих вимог
страхувальників, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, факсимільне повідомлення тощо)
у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у
результаті настання страхового випадку. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків
визначається як сума резервів заявлених, але не виплачених збитків, розрахованих за всіма
видами страхування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом
страхування, визначається страховиком за кожною неврегульованою претензією. Якщо про
страховий випадок заявлено (повідомлено), але розмір збитку не визначений, для розрахунку
резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової
суми за договором.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у
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звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за
попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на
врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного
періоду.
Страховою компаній прийнято рішення про запровадження формування резерву незароблених
премій відповідно до пункту 2.2 цих Правил розрахунок резерву незароблених премій методом unearned premium reserve.
Резерв незароблених премій (unearned premium reserve) включає частки від сум надходжень
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам,
які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним
видом страхування окремо.
Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій,
розрахованих окремо за кожним видом страхування. Страхова компанія розраховує величини
резерву незароблених премій методом, визначеним Законом України "Про страхування", а саме:
величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від
часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть
бути меншими 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій,
страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти
місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за перші три
місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту;
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три
місяці розрахункового періоду множаться на одну другу;
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні три
місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих;
одержані добутки додаються.
Частка перестраховиків у страхових резервах
Страховик визнає та оцінює суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду
відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних нормативних актів.
Якщо корисність активу перестрахування зменшилась, страховик відповідним чином зменшує
його балансову вартість у балансі та визнати такий збиток від зменшення корисності у складі
прибутку чи збитку.
Корисність активу перестрахування зменшується, якщо і тільки якщо:
а) існує об’єктивне свідчення того, що внаслідок події, яка відбулася після первісного визнання
активу перестрахування, цедент може не отримати всі суми, які повинні йому сплачуватись у
відповідності до умов контракту; та
б) вплив такої події на суми, які отримає цедент від перестраховика, можна достовірно оцінити.
Залишок коштів у Моторно-транспортному страховому бюро України у Страхової компанії
відсутні.
Станом на кінець кожного звітного періоду Страхова компанія оцінює адекватність визнаних ним
страхових резервів, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за
страховими контрактами. Оцінка, яку виконує страховик (перевірка адекватності зобов’язань),
включає поточні розрахунки всіх контрактних грошових потоків та пов’язаних з ними таких
грошових потоків, як витрати на врегулювання збитків, а також грошових потоків, що походять
від вбудованих опціонів та гарантій. Якщо така оцінка показує, що балансова вартість страхових
зобов’язань (за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та нематеріальних
страхових активів) є недостатньою, тобто меншою за чисту поточну вартість розрахункових
майбутніх грошових потоків, нестачу слід визнавати у складі витрат.
Резерви формується виключно в національної валюті,.
.
Примітка 4.18. Похідні фінансові інструменти
Похідний інструмент (дериватив) - це фінансовий інструмент, який має всі три такі
характеристики:
− його вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни фінансового
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інструменту, ціни споживчих товарів, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника
кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або подібної змінної;
− не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкових чистих інвестицій менших,
ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які мають подібну реакцію на зміни
ринкових умов;
− який погашається на майбутню дату.
Протягом року Компаній не здійснювались операції з похідними фінансовими інструментами з
метою хеджування.
Примітка 4.19. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та відстроченого податку і
визнаються у складі фінансового результату.
Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у
податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного або попередніх
періодів.
Ведення податкового обліку у 2013 році здійснювалось:
− по поточному податку на прибуток – на підставі «Податкового кодексу України» від
02.12.2010р. №2755-VI (далі – Податковий Кодекс) з урахуванням особливостей ¬ оподаткування
прибутку страховиків
− по відстроченому податку на прибуток - МСФЗ (IFRS) 12 «Податок на прибуток», з врахуванням
норм Податкового Кодексу України.
Поточний податок на прибуток за 2013 рік-Ставка по поточному податку на прибуток за 2012 р.
складала: по доходам страховика 3% и 19% по іншим доходам.
У 2013 році за даними фінансового обліку отримано прибуток до оподаткування18793,0 тис. грн.,
а за даними податкового обліку отримане значення об’єкту оподаткування в розмірі 5807,7 тис.
грн. Різниця між розрахованими розмірами податку на прибуток за даними податкової декларації
та виходячи з облікового прибутку за даними бухгалтерського обліку обумовлена коригуванням
балансових показників доходів та витрат на розраховані суми відхилень, що пояснюється
відмінностями в правилах ведення бухгалтерського та податкового обліку. Зокрема, на дану
різницю суттєво вплинули: встановлені в податковому обліку окремі правила розрахунку
результату по операціях з цінними паперами; включення до оподаткування доходів та витрат, які
визнаються частиною фінансового інструменту (дисконти/премії), та доходів, які відносяться до
майбутніх періодів; особливості оподаткування страхової діяльності можливість включення до
витрат податкового обліку вартості поліпшень основних фондів, які підлягають капіталізації у
бухгалтерському обліку (в межах 10% від балансової вартості основних фондів на початок року);
встановлені в податковому обліку обмеження щодо включення до витрат сум сформованих
Компанією резервів під відпустки, під дебіторську заборгованість; витрат соціально-культурного
та представницького призначення, представницьких витрат не пов`язаних з господарською
діяльністю, тощо; застосування різних способів, ставок та вартості основних фондів для
розрахунку амортизаційних відрахувань.
Відстрочений податковий на актив. Відстрочений податок на прибуток розраховується за
методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків та
тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочений податок оцінюється за
податковими ставкам, які діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як
очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або
використаний перенесений податковий збиток. Відстрочений податок на прибуток станом на
31.12.2013 р. та на 31.12.2012 р. визначено, виходячи з ставок податку на прибуток, що діятимуть
протягом періодів, у яких планується реалізація або використання активу та погашення
зобов'язання. Ставка податку розраховувалась окремо для кожного активу та зобов’язання як
середньозважена величина, виходячи з встановлених ставок для наступних періодів: 19% - 2013
року; 18% - на 2014 рік.
У 2013 році зміна відстроченого податку на прибуток визнавалась за рахунок створення резервів
по дебіторської заборгованості, створення резервів відпусток. В звітному періоді невикористані
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податкові пільги відсутні.
Примітка 4.20. Доходи та витрати
Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений
період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо, а також неустойки в
разі порушення боржником зобов'язання) визначаються договором між компанією і контрагентом
згідно з вимогами законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів ДКРРФПУ.
Компенсація страхових виплат від пере страховиків.Компенсація страхових виплат від
перестраховиків включає суми, отримувані від перестраховиків за страховими виплатами у
зв’язку з чинними договорами перестрахування.
Компенсація страхових виплат від перестраховиків визнається одночасно із визнанням валової
суми відповідних страхових виплат.
Доходи від страхування, інше, ніж страхування життя
Валові премії підписані показуються з класифікацією за прямим страхуванням та прийнятим
перестрахуванням, якщо премії за прийнятим перестрахуванням складають більш ніж 10%
валових премій підписаних. Пряме страхування деталізується за окремими напрямками страхової
діяльності.
Страхові виплати ( валова сума страхових виплат) включає ануїтети та інші страхові виплати
власникам страхових полісів. Валова сума страхових виплат визнається у тому періоді, в якому
вони виникають, на основі розрахункових зобов’язань з компенсації, що підлягає виплаті
власнику страхового поліса або третій особі. Якщо сума страхової виплати визначена і підлягає
сплаті, валова сума страхових виплат обліковується у складі витрат разом із відповідною сумою
кредиторської заборгованості перед власниками страхових полісів з одночасним зменшенням
резерву збитків за цими виплатами.
Витрати на врегулювання збитків включають усі витрати, безпосередньо пов’язані з
врегулюванням страхових виплат, у тому числі страхових виплат, юридичні витрати, пов’язані з
розрахунками за страховими виплатами, витрати підрозділу, що займається врегулюванням
страхових вимог тощо. Витрати на врегулювання збитків визнаються у момент їх виникнення
аналогічно до принципу обліку страхових виплат і показуються в окремій статті у звіті про
сукупні доходи.
Відстрочені аквізиційні витрати
Страхова компанія при початковому визнанні змінні аквізиційні витрати за страховими
контрактами капіталізуються у відповідних відстрочених аквізиційних витратах (далі - ВАВ), що
включаються до складу активів у балансі та амортизуються відповідно до доходу, визнаного за
цими контрактами.
Відповідність критеріям капіталізації вимагає обов’язкової зміни аквізиційних витрат залежно від
укладання нових страхових контрактів та поновлення існуючих страхових контрактів, з якими ці
аквізиційні витрати безпосередньо пов’язані.
В ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» можливі наступні відстрочені аквізиційні витрати
- комісійні страховим агентам;
- витрати на страхування;
- витрати на оформлення страхових полісів.
Для зіставлення цих витрат з відповідним доходом від страхових премій відстрочені аквізиційні
витрати аналізуються за категоріями страхових контрактів відповідно до їхньої класифікації, яка
застосовується при визнанні доходу від страхових премій (див. розділ «Валові премії підписані»
для більш детальної інформації). На початок 2011, 2012 та 2013 року в ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
відстрочені аквізиційні витрати .
Викупні суми – це вартість грошових коштів, які страхова компанія виплачує власнику
страхового полісу у випадку добровільного розірвання його чи її страхового контракту до
настання строку його закінчення або до виникнення страхового випадку.
За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявності
таких умов:
− покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи;
− компанія не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;
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− сума доходу може бути достовірно визначена;
− є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід компанії;
− витрати, пов'язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
При визнанні доходів та витрат Компанії застосовується - принцип нарахування та відповідності,
тобто усі доходи і витрати, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді
незалежно від того, коли отримані кошти та порівняння доходів звітного періоду з витратами, що
були здійсненні для отримання цих доходів, з метою визначення фінансового результату звітного
періоду.
Сума доходів (витрат) за операціями обміну неподібними активами визначається за справедливою
вартістю активів, послуг, що отримані (надані) або підлягають отриманню (наданню) компанією,
зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих грошових коштів та їх
еквівалентів.
Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані (надані) або підлягають
отриманню (наданню) за операціями обміну, достовірно визначити неможливо, то дохід
(витрати) визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та
їх еквівалентів), що передані (отримані) за цими контрактами. Якщо актив забезпечує одержання
економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом
систематичного розподілу його вартості (наприклад, амортизація) між відповідними звітними
періодами.
Страхова компанія уключає витрати на операцію, що безпосередньо пов'язані з визнанням
фінансового інструменту, у суму дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.
Страхова компанія визнає будь-які витрати або винагороди, як інші операційні доходи або
витрати на погашення, якщо обмін борговими фінансовими інструментами або зміна умов за
фінансовим інструментом відображається в бухгалтерському обліку як погашення первісного
фінансового інструменту та визнання нового фінансового інструменту.
Витрати на заробітну плату, внески до загальнодержавних соціальних фондів, оплачувані щорічні
відпустки, виплати за листками непрацездатності, премії, а також негрошові винагороди
нараховуються в тому році, у якому відповідні послуги надавалися працівниками. В складі витрат
на утримання персоналу відображаються витрати на формування резервів на оплату відпусток.
Примітка 5. Економічне середовище, в якому страхова компанія здійснює свою діяльність
Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських
фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2013 становила 407, у
тому числі СК "life"1 – 62 компанії, СК "non-life" – 345 компанії, (станом на 31.12.2012 – 414
компанії, у тому числі СК "life" – 62 компанії, СК "non-life" – 352 компаній).
За 2013 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 2,0%, що на 0,5 в.п.
більше в порівнянні з 2012 роком; водночас, частка чистих страхових премій у відношенні до
ВВП за 2013 рік становила 1,5%, та залишилась на рівні 2012 року.
У порівнянні з 2012 року на 7 153,7 млн. грн. (33,3%) збільшився обсяг надходжень валових
страхових премій, обсяг чистих страхових премій 2 збільшився на 1 273,9 млн. грн. (6,3%).
Основним фактором зростання валових страхових премій, у порівнянні з 2012 роком, стало
збільшення обсягу внутрішнього перестрахування на 5 879,6 млн. грн. (5,8 разів). Разом з цим,
питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2013 рік становила 75,2%,
що на 19,1 в.п. менше в порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Основними змінами за
видами страхування, що вплинули на це, є зростання чистих страхових премій, з таких видів
страхування як: страхування життя (збільшення чистих страхових премій на 667 млн. грн.
(36,9%)); добровільне особисте страхування (збільшення чистих страхових премій на 441,3 млн.
грн. (15,4%); страхування фінансових ризиків (збільшення чистих страхових премій на 302,9 млн.
грн. (14,4%)).
Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року (23,9%) зменшився на 7,7
в.п. та становив 16,2%. Таке падіння відбулося за рахунок зменшення обсягу валових страхових
виплат на 9,7 в.п. при збільшенні на 33,3% надходжень валових страхових платежів.
Обсяг чистих страхових виплат зменшився на 8,1%. У структурі зазначеного показника відбулися
значні зміни в розрізі видів страхування: у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року приріст
страхових виплат відбувся за такими видами страхування: страхування життя (81,7%), медичне
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страхування (безперервне страхування здоров’я) (12,1%), при цьому зменшилися чисті страхові
виплати зі страхування фінансових ризиків (79,6%), страхування майна (65,6%), страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (51,7%), страхування кредитів (39,7%).
Чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") зазнали невеликих
змін (темп приросту – 3,3%). Страхові резерви станом на 31.12.2013 зросли на 14,8% у порівнянні
з аналогічною датою 2012 року, що пояснюється істотним збільшенням надходжень валових
страхових платежів.
Також, у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зросли такі показники, як загальні активи
страховиків, обсяг сплачених статутних капіталів (так, станом на 31.12.2013 їх приріст становив
18,1% та 4,5% відповідно). Разом з цим, активи, визначені ст. 31 Закону України «Про
страхування» для представлення коштів страхових резервів, зменшилися на 22,4%.
Приріст загальних активів страховиків у обсязі 18,1% у порівнянні з аналогічною датою 2012
року частково пояснюється тим, що до загального обсягу активів, у зв’язку зі змінами звітних
форм для страховиків, стали включатися частки перестраховиків у страхових резервах у обсязі 3
052,8 млн. грн, яка до цього не збільшувала величини активів страховиків.
Зменшення активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення
коштів страхових резервів, обумовлене в першу чергу зменшенням обсягів акцій на 40,3% (з 29,9
млрд грн станом на 31.12.2012 до 17,8 млрд грн станом на 31.12.2013), які складають близько
47% зазначених активів. Також, зменшення спостерігається по таким видам активів як облігації
(на 48,5%), нерухоме майно (на 7,9%), цінні папери, що емітуються державою (на 9,8%). При
цьому, збільшилися активи у грошових коштах на поточних рахунках (на 15,6%), банківські
вклади (депозити (на 6,3%), права вимоги до перестраховиків (на 59,5%).
Станом на 31.12.2013 у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року структура активів
дозволених категорій, які використовують страховики для представлення коштів страхових
резервів, суттєво не змінилася.
Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від
страхувальників та перестрахувальників за 2013 рік, становили 28 661,9 млн. грн., з яких:
10 267,5 млн. грн. (35,8%), що надійшли від фізичних осіб;
18 394,4 млн. грн. (64,2%), що надійшли від юридичних осіб.
За 2012 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 21
508,2 млн. грн., з яких:
8 900,3 млн. грн. (41,4%), що надійшли від фізичних осіб;
12 607,9 млн. грн. (58,6%), що надійшли від юридичних осіб.
За 12 місяців 2013 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших,
ніж страхування життя становила 26 185,2 млн. грн. (або 91,4% від загальної суми страхових
премій), а зі страхування життя – 2 476,7 млн. грн. (або 8,6% від загальної суми страхових
премій).
Чисті страхові премії за 2013 рік становили 21 551,4 млн. грн., що становить 75,2% від валових
страхових премій. Чисті страхові премії за 2012 рік становили 20 277,5 млн. грн. Обсяги валових
страхових премій за 2013 рік зросли порівняно з 2012 роком на 33,3%, з 2011 роком – на 26,3%.
Найбільший ріст валових страхових премій відбувся у І кварталі 2013 року на 30,6 % порівняно з
IV кварталом 2012 року (довідково: у IV кварталі 2012 року валові страхові премії становили 6
263,2 млн. грн.). Зростання валових страхових премій у 2013 році порівняно з
2012 роком відбулось переважно за рахунок збільшення обсягів внутрішнього перестрахування –
до 7 110,4 млн. грн. (2012 р. – 1 230,8 млн. грн.). При цьому, чисті страхові премії зросли на 6,3%
порівняно з 2012 роком, та на 19,9% порівняно з 2011 роком.
У структурі чистих страхових премій станом на 31.12.2013 найбільша питома вага традиційно
належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 5
982,2 млн. грн. (або 27,8%) (станом на 31.12.2012 даний показник становив 5 938,2 млн. грн. (або
29,3%)); страхування майна – 2 489,7 млн. грн. (або 11,6%) (станом на 31.12.2012 – 2 606,6 млн.
грн. (або 12,9%)); страхування фінансових ризиків – 2 401,3 млн. грн. (або 11,1%) (станом на
31.12.2012 – 2 098,4 млн. грн. (або 10,3%)); страхування від вогневих ризиків – 1 649,3 млн. грн.
(або 7,7%) (станом на 31.12.2012 – 1 830,1 млн. грн. (або 9,0%)); страхування життя – 2 476,5 млн.
грн. (або 11,5%) (станом на 31.12.2012 – 1 809,5 млн. грн. (або 8,9%)); медичне страхування – 1
2013 р.
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395,7 млн. грн. (або 6,5%) (станом на 31.12.2012 – 1 280,1 млн. грн. (або 6,3%)). Спад обсягів
валових та чистих страхових виплат у 2013 році порівняно з 2012 роком відбувся за рахунок
таких видів страхування, як страхування фінансових ризиків (спад на 78,9% та 79,6% відповідно),
страхування майна (спад на 66,1% та 65,6% відповідно), страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ (спад на 51,5% та 51,7% відповідно) та страхування
кредитів (спад на 39,7%). Разом з тим, порівняно з 2012 роком, збільшились обсяги валових та
чистих страхових виплат по страхуванню життя на 81,7 %, по медичному страхуванню
(безперервне страхування здоров'я) на 12,1%. Рівень валових страхових виплат (відношення
валових страхових виплат до валових страхових премій) станом на 31.12.2013 становив 16,2%, що
на 7,7 в.п. менше проти відповідного показника 2012 року та на 5,2 в.п. проти показника 2011
року.
Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих страхових виплат до чистих страхових
премій) протягом 2012 – 2013 років демонструє поступове зменшення. Так, протягом 2013 року
рівень чистих страхових виплат зменшився на 3,3 в.п. та станом на 31.12.2013 становив 21,2%, за
2012 рік рівень зменшився на 1,7 в.п. (станом на 31.12.2012 – 24,5%, станом на 31.12.2011 –
26,2%).
Високий рівень валових та чистих страхових виплат (більше 20%) спостерігався за такими
видами страхування: добровільне особисте страхування – 34,6% та 40,6% відповідно, недержавне
обов’язкове страхування – 31,3% та 33,5% відповідно.
Примітка 6. Застосування нових або змінених стандартів та інтерпретацій що були випущені, але
ще не вступили в дію.
Нижче приводяться стандарти, які були видані, але ще не вступили в дію на дату випуску
фінансової звітності Товариства. До списку включено видані стандарти і інтерпретації, які
Товариство планує застосувати в майбутньому. Товариство має намір застосувати ці стандарти з
дати введення їх в дію. МСФЗ (IAS)8.30,МСФЗ (IAS)8.31(d).
.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація і оцінка» МСФЗ (IFRS) 9, виданий по
результатм першого етапу проекта ради по МСФЗ по заміні МСФЗ (IFRS) 39, застосовується у
відношенні класифікації і оцінки фінансових активів і фінансових зобов’язань, як вони визначені
в МСФЗ (IFRS) 39. Стандарт вступає в дію у відношенні річних звітних періодів, що починаються
01 січня 2013 року чи після цієї дати. В ході наступних етапів рада по МСФЗ розгляне облік
хеджування і припинення визнання. Очікувалося, що проект завершиться в середині 2011 р..
Застосування першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 здійснить вплив на класифікацію і оцінку
фінансових активів Товариства, однак, можливо не здійснить впливу на класифікацію і оцінку
фінансових зобов’язань Товариства. Для представлення завершальної картини Товариство
оцінить вплив цього стандарту на відповідні суми у фінансовій звітності в ув’язці з іншими
етапами проекту після їх публікації.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, які опубліковані в грудні 2011 р., змінили дату обов’язкового
застосування, згідно поправкам стандарт повинен застосовується не у відношенні річних звітних
періодів, що починаються 1 січня 2013 р. чи після цієї дати, а у відношенні річних звітних
періодів, які починаються 01 січня 2015 р. чи після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» в редакції на листопад 2009 р. стосується тільки
фінансових активів. Змінені вимоги до розкриття інформації відображають наслідки застосування
стандарту для:
а) компаній, які застосовують МСФЗ вперше і
б) інформації, що розкривається відповідно МСФЗ (IFRS) 7 всіма іншими компаніями. Однак інші
супутні поправки (до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 4, МСФЗ (IAS) 1, МСФЗ (IAS) 2, МСФЗ
(IAS) 8, МСФЗ (IAS) 12, МСФЗ (IAS) 18, МСФЗ (IAS) 21, МСФЗ (IAS) 27, МСФЗ (IAS) 28, МСФЗ
(IAS) 31, МСФЗ (IAS) 32, МСФЗ (IAS) 36, МСФЗ (IAS) 39, до Інтерпретації IFRIC 10 і
Інтерпретації IFRIC 12) не були відображені, оскільки вказані поправки призвели лише до зміни
термінології, а також вимог до класифікації і оцінки, а не до зміни вимог до розкриття інформації.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація і оцінка» в редакції на жовтень 2010 р,
містить вимоги як у відношенні фінансових активів фінансових активів, та і фінансових
зобов’язань. Змінені вимоги до розкриття інформації відображають вплив застосування стандарта
2013 р.
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для а) компаній, що застосовують МСФЗ вперше, і б) інформації, що розкривається відповідно
МСФЗ (IFRS) 7 всіма іншими компаніями. Однак інші супутні поправки (до МСФЗ (IFRS) 3,
МСФЗ (IFRS) 4, МСФЗ(IFRS) 5, МСФЗ (IAS) 1, МСФЗ (IAS) 2, МСФЗ (IAS) 8, МСФЗ (IAS) 12,
МСФЗ (IAS) 18, МСФЗ (IAS) 20, МСФЗ (IAS) 21, МСФЗ (IAS) 27, МСФЗ (IAS) 28, МСФЗ (IAS)
31, МСФЗ (IAS) 32, МСФЗ (IAS) 36, МСФЗ (IAS) 37, МСФЗ (IAS) 39, до Інтерпретацій IFRIC 2,
IFRIC 5, IFRIC 10, IFRIC 12, IFRIC19 і Інтерпретації ПКІ-27) і відкликання Інтерпретації IFRIC
19 не були відображені, оскільки вказані поправки призвели лише до зміни термінології, а також
вимог до класифікації і оцінки, а не до зміни вимог до розкритя інформації.
Зміни доМСБО 32 з назвою «Взаємозалік фінансових активів та фінансових
зобов’язань»(опублікований у грудні 2011 року) – зміни стосуються недоліків поточної практики
застосування критеріїв взаємозаліків у МСБО 32, і полягає у пояснені суті фрази «зараз має
законно набуте право взаємозаліку» і що деякі системи валових розрахунків можуть вважатись
еквівалентними нетто-розрахункам. Припускається, що дані поправки не матимуть впливу на
фінансовий стан, або фінансові результати діяльності Товариства. Поправки набирають чинності
для річних періодів, які починаються 1 липня 2014 року або після цієї дати.
Примітка 7. Ефект змін в обліковій політиці, застосування та виключення.
Страхова компанія вперше надає повний пакет фінансової звучності Міжнародним стандартам
фінансової звітності –МСФЗ (IFRS) за 2013 рік , є за 2012 рік була надана попередня фінансова
звітність за МСФЗ(датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012року, а останні звіти, складені згідно з
ПСБУ, було подано за рік, що завершився 31 грудня 2011 року.)
Страхова компанія використала змогу не виконувати ретроспективного застосування деяких
МСФЗ , згідно МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» які
звільняє компанії, які вперше застосовують МСФЗ, від ретроспективного застосування деяких
МСФЗ.
Протягом 2013 року не було виявлено суттєвих помилок минулих років у статтях фінансової
звітності, проте для надання зіставленої інформації у фінансових звітах та примітках згідно з
МСФО були здійснені перерахунок деяких статей звітності за 2012 рік. Повторне оприлюднення
звітності за 2012рок не здійснювалось
Застосування та виключення.
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» звільняє
компанії, які вперше застосовують МСФЗ, від ретроспективного застосування деяких МСФЗ.
Страхова компанія застосувало наступні виключення:
Основні засоби, які є власністю Страхової компанії, але не є інвестиційною нерухомістю,
відображались у звіті про фінансовий стан, по історичні себеівартості
Страхова Компанія застосувала перехідні положення в Інтерпретації IFRIC 4 «Як визначити, чи
має угода ознаки оренди» і проаналізувало всі угоди на основі умов, які мали місце на дату
прерходу на МСФЗ. МСФЗ (IFRS)1. D9.
Страхової компанії визначило деякі дольові інструменти, які утримуються на 01 січня 2013
Поточна дебіторська та кредиторська заборгованість Страхової компанії, не дісконтувалалась.
Інші фінансові інвестиції враховувались компаній по вартість біржових котировок цінних паперів
Примітка 8. Розкриття даних звітності.
8.1. Нематеріальні активи
У балансі Страхової компанії на кінець 2013 року нематеріальні активи значаться у сумі 210 тис.
грн. по залишковій вартості і 215 тис. по первісній вартості , що відповідає даним
бухгалтерського обліку.
Руху нематеріальних активів за 2013 рік не відбувалось. 8.2.Основні засоби
На кінець 2013 року первісна вартість основних засобів склала 259 тис. грн., знос 171 тис. таким
чином залишкова вартість склала 88 тис. грн. До складу основних засобів Страхова компанія
відносить основні засоби, вартість придбання яких перевищує 2500 гривень та термін
використання складає понад 1 року, У разі якщо вартість матеріального активу нижче порогу
2013 р.
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суттєвості (Страховою компанією встановило поріг суттєвості в розмірі 2500,00 гривень), то такі
активи списуються на витрати періоду. При нарахуванні амортизації основних засобів
застосовується прямолінійний метод. Нарахування амортизації починається з першого числа
місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт передано в експлуатацію і закінчується з першого
числа місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкту.
В 2013році станом на 04 лютого 2013 проведена оцінка основних засобів за групою
«АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ», а саме легкового автомобіля марки СНЕVROLET AVEO
2005 року випуску, по договору комісії №148 від 04.02.13р. з МП ТОВ «Універсал-ЛТД». Згідно
акту транспортний засіб оцінено до справедливої ( ринкової) вартості у сумі 32,0 тис. грн. В
лютому 2013 року цей автомобіль було продано по оціночній вартості пов’язаній особі – члену
правління Лунга О. М.
В 2013 році було придбано 1 основний засіб - біометричний термінал робочого часу вартістю
2,7тис. грн.
8.3.Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції - найбільш питома стать необоротних активів ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ» і сумовому виражені складає на кінець 2013 року 24594 тис. грн., вони представлені
корпоративними правами тих підприємств, стосовно яких страхова компанія не має будь-якого
контролю і не може чинити значного впливу на їх діяльність. Довгострокові фінансові інвестиції
ПА.Т «ОМСТ «РЕСПЕКТ» включають інвестиції як пов'язаним, так і непов'язаним сторонам, які
підприємство має намір утримувати протягом невизначеного періоду і які можуть бути продані в
залежності від вимог ліквідності або цін на акції. Довгострокові фінансові інвестиції компанії
спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції.
Справедливою вартістю при первісному визнанні є, як правило, ціна операції. Після первісного
визнання
довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку. Страхова компанія підтверджує свідчення справедливої
вартості ціною котирування на активному ринку. Ті інвестиції, які не мають ринкової ціни
котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити,
оцінюються за первісною вартістю. Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ» не обліковуються за методом участі в капіталі, оскільки не є інвестиціями в
асоційовані, спільні або дочірні компанії. В 2013 році дивіденди, відсотки та інші доходи від
фінансових інвестицій не отримувались, знецінення інвестицій не відбувалось.
8.4.Довгострокова дебіторська заборгованість
У 2013 році довгострокова дебіторська заборгованість включно складалась із векселів отриманих
у сумі 663 тис. грн. У 2013 році було здійснено дисконтування грошевих потоків по цім векселям
станом на 01.12.2013 р.
8.5. Відстрочені податкові активи
Станом на 31.12.13 р. відстрочені податкові активи з податку на прибуток склали 98 тис. грн.
8.6. Оборотні активи
Склад оборотних активів Страхової компанії розподілився наступним образом :
запаси незначна стаття оборотних активів , у сумовому виражені склала 1 тис. грн. на початок
року і 0,0 грн. на кінець 2013 р. ;
дебіторська заборгованість за товари роботи та послуги склала 2,83 % ,оборотних активів, що в
сумовому виражені дорівнюється: по чистій реалізаційні вартості - 1191 тис. грн., з урахуванням
резерву сумнівних боргів 496,3 тис. грн.,
інша поточна заборгованість склала 1,59% оборотних активів, що в сумовому виражені
дорівнюється 669 тис. грн.;
найбільш значна стаття оборотних активів – поточні інвестиції-66,8%, в сумовому виражені
дорівнюється 28100 тис. грн. (складеться виключно із цінних паперів придбаних для реалізації);
питома стаття - грошові кошти 27.14% оборотних активів, що в сумовому виражені дорівнюється
2013 р.
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11416 тис.грн. складеться із грошевих коштів на рахунка компанії в 11416 тис. грн. (утому числі в
національні валюті 10876,5 тис. грн. і в іноземні валюті у сумі 539,5 тис. грн.) та 0,1 тис. грн. у
касі підприємства.
8.7.Власний капітал
Власний капітал Страхової компанії станом на 31.12.2013р. становить 58130 тис.грн.
Власний капітал товариства складається з:
На 01.01.2013 рік статутний фонд було сформовано повністю в розмірі 7715 000 грн.Протягом
періоду, що перевірявся, зміни до статутного фонду не вносились.
Статутний фонд підприємства розподілено між учасниками придбаних простих іменних та
прівелірованіх акцій номінальною вартістю 10 грн. наступним чином:
№НайменуванняКол-во акцій% в уставном фондеНоминалы стоимости пакетаФактически
выплачено
1ТОВ«Агрофірма «Агроснабтрейдинг»339004,3941339000,00339000,00
2ТОВ «Укрмашекспорт»674918,7604674910,00674910,00
3ПАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВИС»20000,259220000,0020000,00
4ТОВ КУА «Юг-Інвест» ПЗНВИФ«Індустріальный»53103568,83155310350,005310350,00
5ТОВ КУА«Юг-Інвест» ПЗНВИФ«Житловий»248613,2224248610,0024861,00
6ТОВ «Паралелі»4690,00904690,004690,00
7Одеський міський виконавчий комітет40000,518540000,0040000,00
8847-фізических осіб10767413,95321076740,001076740,00
9Номінальний утримувач- АБ «Південний»700,0517700,00700,00
Таким чином, акціонерами, що володіють понад 5% акцій є два підприємства:
- ТОВ КУА «Юг - Інвест» ПЗНВИФ «Індустріальний» (33658226), що володіє 531035 шт. простих
іменних акцій на суму 5310350,00 грн., що відповідає 68,8315%;
- ТОВ «Укрмашекспорт» ОКПО № 31207151, що володіє 67491 шт. простих іменних акцій на
суму 674910,00 грн., що відповідає 8,7480%.
13.04.2011 року Відкрите Акціонерне Товариство «Одеське Муніципальне Страхове Товариство«
РЕСПЕКТ» було реорганізовано у Публічне Акціонерне Товариство «Одеське Муніципальне
Страхове Товариство «РЕСПЕКТ», відповідно до Закону України «Про акціонерні товариство» від
17 вересня 2008 р. N 514-VI. Товариству були видані свідоцтва про реєстрацію емітента 820/1/10
від 23.03.2011-на привілейовані акції та 819/1/10 від 23.05.2011-на прості іменні акції.
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» створено згідно зі ст.2 Закону України «Про страхування» та на момент
створення Статутний фонд відповідав вимогам цього закону, статутним документам та вимогам
Цивільного та Господарського кодексів України. Згідно ст.30 Закону України «Про страхування»
мінімальний розмір статутного фонду страховика 1 млн. євро (що за обмінним валютним курсом
України на момент створення, що менше ніж Статутний фонд страхової компанії – 7715 тис. грн.)
Чисті активи підприємства на 31.12.2013 року складають 58130 тис. грн. Чисті активи
перевищують розмір уставного фонду (7715 тис. грн. ) що відповідає вимогам с. 155 ЦКУ та
відповідає вимогам п.2.5 Ліцензійних умов проведення страхової діяльності, затверджених
розпорядженням НКДРРФП України №40 від 28 серпня 2003 року.
Резервный капитал достовірно відображено в сумі 31754 тис. грн. В 2013 році частка прибутку в
сумі 13110,0 тис грн. була направлено на формування резервного капіталу.
Додатковий капітал у сумі 26 тис.грн, який створено за рахунок дооцінки необоротних активів в
2013 році не змінювався.
В 2013 році ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» було одержано прибуток від фінансово-господарської
діяльності в сумі 18539 тис. грн
Викуп власних акцій протягом року Товариством не проводилося.
8.8.Забезпечень майбутніх виплат та платежів
Забезпечень майбутніх виплат та платежів складають 38,33 % валюти балансу найбільш питома
стаття забезпечень є технічні резерві страховика складають 40431 тис. грн. ( з них резерв
заявлених але не виплачених збитків 471тис. грн., резерв незароблених премій 39960 тис. грн.) з
них сума частки перестраховиків в страхових резервах 37770 тис. грн.) крім того було створено
2013 р.
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резерв відпусток у сумі 48,9 тис. грн.
8.9. Зобов’язання
У 2013 року у Страхової компанії довгострокових зобов’язань не було.
Склад поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2013 р.:
Склад кредиторської заборгованостіСума, тис. грн.
Короткострокові кредити банків5500
Розрахунки за товари, роботи, послуги11
Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів15
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
Поточні зобов’язання за учасниками360
Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці
Інші поточні зобов’язання
993
Разом:6879

Поточна кредиторська заборгованість у структурі джерел формування коштів підприємства
складає 6,52%.
Розрахунки з заробітної плати, із підзвітними особами, з постачальниками, з бюджетом і
позабюджетними фондами здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
Станом на 31.12.2013 рік Страховою компанією була проведена інвентаризація кредиторської
заборгованості. Простроченої заборгованості постачальникам немає. Заборгованості по заробітній
платі та із страхування немає. Заборгованості з податків та платежів до бюджету на кінець року
неиає.
8.10. Розкриття інформації що до обсягу чистого прибутку (сукупного прибутку).
Інформацію щодо обсягу прибутку розкрито Страховою компанією наведено у Звіті про
фінансові результати. Особливості складання фінансової звітності ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
вплив на фінансові результати вимог МСФЗ 4 «Страхові контракти». Контракт є страховим
контрактом, тільки якщо він передає значний страховий ризик. Страховий ризик є значним, якщо
і тільки якщо страховий випадок може змусити страховика здійснити значні додаткові виплати за
будь-яким сценарієм, за винятком сценаріїв, яким бракує комерційної сутності (тобто, які не
мають жодного очевидного впливу на операцію в економічному контексті). Якщо значні
додаткові виплати підлягали б здійсненню за сценарієм, який має комерційну сутність, умова,
наведена в попередньому параграфі, може виконуватися, навіть якщо страховий випадок є
надзвичайно маловірогідним або навіть якщо очікувана (тобто, зважена з урахуванням
ймовірності) теперішня вартість можливих грошових потоків є лише невеликою часткою
очікуваної теперішньої вартості всіх залишкових контрактних грошових потоків. Страхова
компанія визначає мінімальне числове значення значного страхового ризику: виплата страхового
відшкодування після настання страхового випадку, яка принаймні на 10% перевищує суму виплат
в разі ненастання страхового випадку, але першочергове значення в будь-якому разі має аналіз
сутності операції.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та відстроченого податку і
визнаються у складі фінансового результату. Поточний податок - це сума, яку, як очікується,
потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку
чи збитків поточного або попередніх періодів. Ведення податкового обліку у 2013 році
2013 р.
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здійснювалось:
− по поточному податку на прибуток – на підставі «Податкового кодексу України» від
02.12.2010р. №2755-VI (далі – Податковий Кодекс) з урахуванням особливостей ¬ оподаткування
прибутку страховиків
− по відстроченому податку на прибуток - МСФЗ (IFRS) 12 «Податок на прибуток», з врахуванням
норм Податкового Кодексу України.
Поточний податок на прибуток за 2013 рік: Ставка по поточному податку на прибуток за 2013 р.
складала: по доходам страховика 3% і 19% по іншим доходам. У 2013 році за даними фінансового
обліку отримано прибуток до оподаткування 18793 тис. грн., а за даними податкового обліку
значення об’єкту оподаткування в розмірі 5807,7 тис. грн. Різниця між розрахованими розмірами
податку на прибуток за даними податкової декларації та виходячи з облікового прибутку за
даними бухгалтерського обліку обумовлена коригуванням балансових показників доходів та
витрат на розраховані суми відхилень, що пояснюється відмінностями в правилах ведення
бухгалтерського та податкового обліку. Зокрема, на дану різницю суттєво вплинули: встановлені
в податковому обліку окремі правила розрахунку результату по операціях з цінними паперами;
включення до оподаткування доходів та витрат, які визнаються частиною фінансового
інструменту (дисконти/премії), та доходів, які відносяться до майбутніх періодів; особливості
оподаткування страхової діяльності можливість включення до витрат податкового обліку
вартості поліпшених основних фондів, які підлягають капіталізації у бухгалтерському обліку (в
межах 10% від балансової вартості основних фондів на початок року); встановлені в податковому
обліку обмеження щодо включення до витрат сум сформованих Компанією резервів під
відпустки, під дебіторську заборгованість; витрат соціально-культурного та представницького
призначення, представницьких витрат не пов`язаних з господарською діяльністю, тощо;
застосування різних способів, ставок та вартості основних фондів для розрахунку амортизаційних
відрахувань.
Сума виручки з надання послуг склала 21866 тис. грн. Сума податку на додану вартість від
реалізації послуг склала 0 тис. грн. Чистий дохід від реалізації 21866 тис. грн. Собівартість
реалізованої продукції (послуг) – 2137 тис. грн. Валовий прибуток від реалізації складає 19729
тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності – прибуток у розмірі 18260 тис. грн.
Склад інших доходів Товариства за період, що перевіряється:
Найменування показникаСума, тис. Грн.
Інші операційні доходи:52
Доход від реалізації іноземної валюти28
Доход від списання кредиторської заборгованості1
Інші операційні доходи23
Інші фінансові доходи (% по депозитам)557
Інші доходи:32
Доход від реалізації необоротних активів32
Операційні витрати Страхової компанії у періоді, що перевіряється, склали
3246 тис. грн. Структура елементів операційних витрат і їхня частка має наступний вигляд:
НайменуванняСума, тис. грн.Частка, % за період
Матеріальні витрати993,05
Витрати на оплату праці54416,76
Відрахування на соціальні заходи2006,16
Амортизація411,26
Інші операційні витрати236272,77
РАЗОМ:3246100,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 757,0 тис. грн., збитки за
страховими виплатами склали 1380,0 тис. грн.. Адміністративні витрати 494 тис. грн., витрати на
збут склали 99, Інші операційні витрати на 516 тис. грн.
Розшифровка інших операційних та інших витрат підприємства за 2013 р., які відображені в
рядках 2180, 2250, та 2270 Ф.2 «Звіт про фінансові результати»:
2013 р.
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Найменування показникаСума тис. грн.
Сумнівні та безнадійні боргиШтрафи, пені, неустойки4,1
Витрати от операційною курсовою різницісобівартість іноземної валюти27,7
Інші операційні витрати (формування резервів податки та другі обов’язкові платеж,)резерв
сумнівних боргів)484,2
Разом інші операційні витрати:516
Відсотки25
Разом фінансові витрати:25
Собівартість реалізованих цінних паперівСписання необоротних активів31
Інші витрати (в т.ч. трансформаційні проведення 88тис.грн.)31
Разом інші витрати:572
Фінансовий результат від звичайної діяльності за звітний період - прибуток у розмірі 18539тис.
грн. Нерозподілений прибуток на кінець звітного року склав 18635 тис. грн.
Примітка 9.УМОВНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА УМОВНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВЯ`ЗАННЯ
Станом на 31.12. 2013 року умовних фінансових активів у Страхової компанії не мае.
У процесі своєї звичайної діяльності для задоволення потреб клієнтів Страхова компанія виступає
стороною щодо фінансових інструментів із позабалансовими ризиками. Дані інструменти, які
несуть у собі кредитні ризики різного ступеня, не відображені у звіті про фінансовий стан.
Оподаткування – Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема, податковому
законодавстві, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок
практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне
тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Страхова компанія,
можливо, буде змушений визнати додаткові податкові зобов’язання, штрафи та пеню у разі, якщо
податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва компанії.
Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів, резервів збитків від
знецінення, а також відповідність ціноутворення ринковим умовам. На думку керівництва,
Страхова компанія сплатила усі податкові зобов’язання, тому ця фінансова звітність не містить
резервів на покриття податкових збитків. Податкова звітність залишається відкритою для
перевірок податковими органами протягом одного року.
Пенсії та пенсійні плани – Працівники отримують пенсійні виплати згідно з пенсійним
законодавством України, згідно з яким роботодавець здійснює поточні внески, які
розраховуються як процент від поточної валової суми заробітної плати; причому такі виплати
робляться у тому періоді, в якому зароблена відповідна зарплата. Працівники мають право
отримувати пенсію у сумі таких накопичених платежів з державного пенсійного фонду. Станом
на 31 грудня 2012 та на 01.01.2014 року Страхова компанія немає жодних інших зобов’язань із
виплати пенсій, з охорони здоров’я, страхових або інших компенсаційних виплат перед своїми
теперішніми або колишніми працівниками.
Претензійна робота та работа з судовими позивами.
Претензій за 2013 р. до ПАТ "ОМСТ "РЕСПЕКТ" не надходило. У 2013 році ПАТ "ОМСТ
"РЕСПЕКТ" була подана претензія до ПрАТ "СК "Лафорт" про виплату страхового
відшкодування ( у порядку регресу) у сумі 14 695,27 грн.
В 2014р.по справі № 815/6478/13-а Одеським апеляційним адмінистративним судом
принято рішення про відмову у задоволенні скарги ДПІ у Приморському районі м. Одеси та
залишення Постанови Одеського окружного адмінистративного суду - без змін, тобто на
користь ПАТ "ОМСТ " РЕСПЕКТ"
Примітка 10. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 “Розкриття
інформації щодо пов’язаних сторін”, відносяться:
2013 р.
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(а) сторони, які прямо або опосередковано, через одного або більше посередників контролюють
або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом із Страховою
компаніею (до них відносяться материнські компанії, дочірні підприємства та споріднені дочірні
підприємства); мають частку участі в Страхової компаніїі, яка надає їм змогу суттєво впливати на
Страховою компанію; або мають спільний контроль над Страховою компанію – такою стороною
є ТОВ КУА «Юг - Інвест» ПЗНВИФ «Индустриальный» ОКПО №33658226, що володіє 68,83%
голосуючіх акцій та ТОВ «Укрмашэкспорт» ОКПО № 31207151 що володіє 8,7604% голосуючіх
акцій;
(г) члени провідного управлінського персоналу Страхової компаніїі або його материнської
компанії: голова Правління Сілов А.Д., Члени правління:Пруднікова М.П.,Луцко І.В.,Лунга О
.М,Голова наглядової ради Буркінский І.Б., та члени наглядовох ради ТОВ Агрофіра
«Агроснабтрейдінг» (уповноважений представник Сінкевич А.В.,),
ТОВ КУА «Юг - Інвест» ПЗНВИФ «Индустриальный» (уповноважений представник Партікевич
М.В), ТОВ «Укрмашекспорт» (уповноважений представник Галущак О.В.)
іншіх пов’язаних осіб станом на 31.12.2012 не має.
Примітка 11.УПРАВЛІНЯ КАПІТАЛОМ ТА ЗНІЖНННЯ РИЗКІВ
Страхова компанія здійснює управління капіталом з метою забезпечення продовження діяльності
Страхової компанії, максимізуючи прибуток акціонерів, шляхом оптимізації співвідношення
запозичених коштів і власного капіталу, зменшуючи риночні ризики та ризики ліквідності, які
впливають на загрозу подальшої діяльності
Структура капіталу Страхової компанії представлена капіталом, який включає акціонерний
капітал, резерви і нерозподілений прибуток, інформація про які розкривається в звіті про зміни в
капіталі
В 2013 році стали більш якісними загальні показники діяльності компанії : намітилось зростання
ділової активності та рентабельності, покращились показники фінансової стійкості та ліквідності
підприємства, , тому, реальна загроза припинення діяльності страхового товариства дуже
незначна. Страхове товариство має достатньо високі фінансово-економічні показники, які
свідчать про його абсолютну ліквідність, платоспроможність та достатньо ділової активності
підприємства.
Показники страхової діяльності ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» в цілому достатні та свідчать, що на
даний момент відсутні серйозні проблеми. Але при збереженні існуючих тенденцій ( значної
залежність від перестрахування), положення страхового товариства може стати нестабільним.
Примітка 12. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.
В країні склалось складне внутрі- та заовнішньополітичне становище, яке вплинуло на
економічний стан країни. Був принятий та, вступив в дію закон "Про запобігання фінансовій
катастрофі і створення передумов для економічного зростання в Україні», який вніс сутеви зміні в
діюче податкове законодавство.
Голова правління
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
Анатолій Дмитрович

Сілов

Головний бухгалтерМандрик Надія Миколаївна
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Вид загальних зборів

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

Дата проведення
24.04.2013
Кворум зборів, %
85,76
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення
про припинення їх повноважень.
2.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності на 2013р.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5.Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6.Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7.Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
8.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися в
рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, протягом одного року з
дати прийняття такого рішення.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Сілов А.Д., Чайка О. М.
Особа, що ініціювала проведення чергових загальних зборів: правління товариства
Результати розгляду питань порядку денного: всі пропозиції схвалено.
Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
4
0
0
0
3
3

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/н
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
д/н

Так

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
д/н
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ні
Ні
X
X
X

Ні

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (запишіть)
д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
3
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
1
останніх трьох років? __________

так, створено ревізійну
комісію

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
ні

ні
ні

ні
так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
2013 р.

© SMA

22448445

так
ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Так
X
X
X
X
X

Ні

X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих НКЦПФР про
в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
ні
ні
ні
так
ні
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
ні
так
ні
ні
так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
ні
ні
ні
ні
так
Протоколи загальних зборів
ні
ні
ні
ні
так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
ні
ні
ні
ні
ні
осіб акціонерного товариства
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні)
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Ні
X
X

так

З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
закінчення строку дії дозвільних документів аудитора

Так

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
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